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,,CEI APTE ANI DE ACAS ” 

Importan a educa iei în familie i la gr dini  

Prof. înv. pre colar Nacu Raveca – Ramona 
G. P. N. Cioc ne ti 

„Eu sunt copilul! Tu ii în mân  destinul meu! Tu determini, în cea mai mare m sur , dac  voi 
reu i sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire! Educ -m , 
te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume!” Child`s Appeal 

Pre colaritatea reprezint  etapa de via   în care se es multe din structurile de profunzime ale 
personalit ii.  Cu referire la întreaga copil rie,  N. Wallon sublinia:”... în via a individului, copil ria 
reprezint  o valoare func ional , fiind o perioad  în care se termin  realizarea tipului speciei”. La 
aceast  ampl  construc ie contribuie ansamblul influen elor exercitate  atât de familie cât i de 
institu ia  pre colar . Îns  nici unul din mediile amintite nu asigur , ac ionând singur, deplina 
dezvoltare psihic  a copilului, ci numai completându-se una pe cealalt . 

Familia este cea care r spunde de satisfacerea trebuin elor elementare ale copilului i mai ales 
de protec ia lui. Ac iunea educativ  din familie trebuie i are întotdeauna un caracter inten ional,  
urm rind o anumit  finalitate , ,,formarea personalit ii copilului pentru integrarea lui în societate”. 

Educa ia f cut  de primii educatori - p rin ii - ca i cea a gr dini ei, se r sfrânge asupra tuturor 
laturilor copilului, în func ie de particularit ile de vârst  i individuale ale acestuia. 

Copilul nu este un adult în miniatur , ci el este un ”candidat la maturizare”(H. Pierot), deosebit 
de receptiv la influen ele pozitive sau negative care se exercit  asupra lui. Copilul trebuie socializat 
i modelat, iar fundamentarea personalit ii sale se realizeaz , în mare m sur , în interiorul familiei 

acestuia, care concentreaz  primul s u univers afectiv i social. Tr s turile i coordonatele 
personalit ii se cristalizeaz  în raport cu modelul i natura situa ional  tr it  în mod direct, 
nemijlocit, de c tre copil în mediul s u familial, iar atitudinile p rin ilor au consecin e durabile asupra 
personalit ii, în formare, a copilului. La vârstele mici, adaptarea copilului se realizeaz  prin imita ie, 
acesta raportându-se permanent la persoana adul ilor. Primul model oferit copilului este familia sa, 
iar calitatea i tipul rela iilor copil - p rin i vor marca profund evolu ia viitoare a copilului (G. Mauco). 

Dup  familie, gr dini a este o a doua cas  a copilului i reprezint  pentru el un spa iu în care se 
simte ocrotit i în siguran , îns , în mod obligatoriu, p rin ii sunt partenerii educatoarei deoarece ei 
î i cunosc cel mai bine copiii i pot oferi cele mai multe informa ii despre ace tia. Obiectivele 
educa ionale pe care gr dini a i le propune nu pot fi realizate în totalitate f r  sprijinul sustinut al 
familiei, de aceea educatoarea trebuie s  men in  o legatur  strâns  cu aceasta pentru a asigura acea 
continuitate de cerin e  atât de necesar  în activitatea noastr . 

Gr dini a constituie prim  experien  de via  a copilului în societate. 
O bun  colaborare i comunicare între familie i gr dini  este necesar , dar nu este suficient  

pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca aceast  colaborare s  se poarte în 
jurul nevoii pe care o are copilul de a fi în comunitate. O rela ie de încredere i respect reciproc în 
jurul copilului u ureaz  foarte mult munca educativ  la care copilul particip  i coopereaz . 
Construirea unor rela ii pozitive între familie i gr dini , unificarea sistemului de valori vor avea un 
efect benefic asupra copiilor.  

Unitatea de ac iune a celor doi factori  , ,, gr dini  – familie ”  în opera de formare a copilului 
este condi ionat  de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru i de o bun  cunoa tere  reciproc . 
Interesul comun al celor dou  institu ii trebuie s  determine o mi care de apropiere cu dublu sens , ,, 
familie – gr dini ”, ,, gr dini  – familie”, în vederea cunoa terii ambelor p r i. 
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Implicarea familiei în educa ia pre colarilor, la nivelul institu iei de înv mânt pre colar, se 
poate realiza prin multe modalit i: discu ii zilnice,  teme s pt mânale de consiliere  pentru p rin i, 
edin e i lectorate cu p rin ii, vizite la domiciliul copiilor, serb ri, lec ii-vizit , plimb ri, antrenarea 

p rin ilor în derularea proiectelor tematice, a unor activit i commune p rin i – copii,  voluntariat din 
partea p rin ilor în organizarea i desf urarea unor activit i extra colare i extracurriculare etc. 
Participarea activ  a p rin ilor la activit ile din gr dini  le creeaz  copiilor sentimente de siguran , 
în elegere, bucurie; copilul arat  ce tie, ce poate, iar p rintele este mândru de copilul s u în rela ie 
cu ceilal i. A a pot s  aprecieze împreun  activit ile, faptele, evenimentele, rezultatele ob inute. 
P rin ii vor avea ,, m sura” evolu iei copilului s u, comportarea în colectiv. 

Familia reprezint  ,, piatra de temelie” peste care gr dini a / coala poate realiza un edificiu 
pre ios i minunat  - ,, COPILUL EDUCAT”.  
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI 

 

 

prof. NAE-ANDREESCU SANDA 

Scoala Gimnaziala nr. 88 

 

 

„Ceea ce fac p rin ii cu copiii acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât 
orice alt factor...” Desforges 2003  

 Familia este matrice de via  fundamental  pentru existen a i formarea personalit iielevului, 
ca mediu educativ determinant, dar i ca surs  de dezadaptare colar  i de comportament deviant al 
elevului, prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 

 Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte 
dintrecuno tin ele despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, 
elevul le datoreaz  educa iei primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea 
cei apte ani de acas ").  

Educa ia în familie, cei apte ani de acas , influen eaz  puternic întreaga existen  aindividului, 
indifernt dac  el recunoa te sau nu. P rin ii sunt modele pe care copiii, con tient sauincon tient, le 
v d cu ochii min ii i le urmeaz . 

 Familia înseamn  în elegere, bucuria de a sta împreun , de a fi cu to ii în diferite ocazii,de a 
pleca în vacan e. Ea este cea care mediaz  comunicarea cu celelalte componente sociale, în special 
cu coala. coala este un factor care ajut  copilul în des vâr irea propriei personalit i. 

 Factorii determinan i în dezvoltarea personalit ii copilului sunt coala i familia. În cadrul 
familiei moderne se produc unele muta ii, care constau în înlocuirea familiei format  dintrei genera ii 
cu familia format  din dou  genera ii. De aici putem conclude c  bunicii particip din ce în ce mai 
pu in la educa ia nepo ilor. Alte influen e sociale pot fi considerate migra ia dela sat la ora  i 
urbanizarea satelor. Astfel cresc posibilit ile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu 
tehnica, preocup rile culturale i sportive, i rezult  o schimbare în mentalitatea familiei. 

 Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale(ex: 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocup  i 
dedezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt  spiritul de observa ie, memoria 
igândirea. P rin ii încearc  s  explice copiilor sensul unor fenomene i obiecte pentru a le putea 

în elege. 

 Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  
înprocesuldeînv are.P rin iitrebuies -i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite colare, 
c r i de lectur , manuale colare etc., cât i ni te condi ii bune de munc : un birou, uncomputer i nu 
în ultimul rând lini te pentru a se putea concentra. P rin ii trebuie s - i ajutecopiii la înv t tur ; 
ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectuezetemele copiilor. Cu 
timpul, p rin ii se vor limita la controlarea temelor de cas  i a carnetului denote. Deci, atitudinea 
p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  nu se intereseze 
deloc de rezultatele acestuia. 
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 Familia este matrice de via  fundamental  pentru existen a i formarea personalit iielevului, 
ca mediu educativ determinant, dar i ca surs  de dezadaptare colar  i de comportament deviant al 
elevului, prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 

Ca o concluzie, modelele de conduit  oferite de p rin i pe care copiii le preiau prin imita ie i 
înv are, precum i climatul socio afectiv în care se exercit  influen ele educa ionale constituie primul 
model social cu o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei despre via ,a 
modului de comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale. 

 Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai pu in 
con tientizate,determin  în mare m sur  dezvoltarea personalit ii, precum i rezultatele colare ale 
copiilor,comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul tradi ional al colii. Aceasta 
influen eaz  atitudinea copilului fa  de înv tur , de aceea colarizarea nu se poate realiza far  
participarea activ  a p rin ilor. 

 Mijloacele negative de educa ie precum: b taia, luarea dreptului la hran  sau insultele,care 
jignesc fizic i moral, las  amintiri nepl cute în mintea copiilor. Indiferen a (abandonuleducativ), ca 
si „cic lirea" educativ , trebuie s  fie evitate de c tre p rin i. O edua ie p rinteasc  bazat  pe 
convingere este mai eficient  i de lung  durat , mai fiabil , mai plin  de satisfac ii petermen lung, 
atât pentru p rin i, cât i pentru copii  

 Ast zi, rela ia familie- coal  este o prioritate. Îns  este nevoie de timp i de efort, 
întrucât problemele comportamentale i de educa ie ale elevilor nu dispar dup  o singur  interven ie. 
Uneori, atât familia, cât i coala vor fi nevoite s  lucreze împreun  ani întregi pentrusolu ionarea 
problemelor comune i pentru a- i oferi ajutor reciproc în vederea acceler rii  progresului colar al 
copiilor. În acela i timp, este nevoie de acceptarea necondi ionat  aceluilalt.  

Rela iile de colaborare sunt mult mai îmbun ta ite atunci când educatorii îi abordeaz  pe p rin i 
la nivelul la care se afl  ace tia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred ca ar trebui sau ar putea sa 
fie. Astfel, sensibilitatea la diferen ele dintre p rin i în ceea ce prive te timpul,aptitudinile i 
cuno tin ele lor va împiedica emiterea de judec i nefondate. Privind parteneriatul familie- coal  cu 
deschidere i interes, într-o manier  dinamic  i flexibil , suntem în m sur  s evit m o anumit  
rutinizare a rela ion rii i s  dep im modalit ile tradi ionale, clasice, de lucrucu p rin ii. În cadrul 
unor coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare necondi ionat , c ldur , empatie 
i absen a oric rei exploat ri, parteneriatul are ansa de a fi constructiv.  

Numai astfel vom reu i s  g sim în psihologia educa ional  un loc adecvat parteneriatului, astfel 
încât perspectiva din care sunt privite locul i rolul copilului s  permit  o conexiune eficient  a colii 
cu via a real , elevul înv ând în cele din urm  s  fie bine ancorat înrealitate i, îm acela i timp, un 
model pentru al ii. 
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Rolul familiei i al colii în educa ia copiilor 

 

 

Prof. Înv. Primar NALA  AURORA CRISTINA 

c. Gimn. ieu-M gheru , Jud. Bistri a-N s ud 

 

 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 
invers. 

M-am întrebat care sunt, în fond, principiile dup  care sistemul de înv mânt din ara noastr  
se ghideaz  i, citindu-le, am realizat c  pu ini dintre noi le cunoa tem sau le-am parcurs m car o 
dat , de i am stat ani mul i pe b ncile colii. Legea educa iei na ionale din 2011, la articolul 3, descrie 
principiile care guverneaz  înv mântul preuniversitar i superior, precum i înv area pe tot 
parcursul vie ii din România. Acestea sunt: Principiul echit ii - în baza c ruia accesul la înv are se 
realizeaz  f r  discriminare; Principiul calit ii - în baza c ruia activit ile de înv mânt se 
raporteaz  la standarde de referin  i la bune practici na ionale i interna ionale; Principiul relevan ei 
- în baza c ruia educa ia r spunde nevoilor de dezvoltare personal  i social-economice; Principiul 
eficien ei - în baza c ruia se urm re te ob inerea de rezultate educa ionale maxime, prin gestionarea 
resurselor existente; Principiul descentraliz rii - în baza c ruia deciziile principale se iau de c tre 
actorii implica i direct în proces; Principiul r spunderii publice - în baza c ruia unit ile i institu iile 
de înv mânt r spund public de performan ele lor; Principiul garant rii identit ii culturale a tuturor 
cet enilor români i dialogului intercultural; Principiul asum rii, promov rii i p str rii identit ii 
na ionale i a valorilor culturale ale poporului român; Principiul recunoa terii i garant rii drepturilor 
persoanelor apar inând minorit ilor na ionale, dreptul la p strarea, la dezvoltarea i la exprimarea 
identit ii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase; Principiul asigur rii egalit ii de anse; 
Principiul autonomiei universitare; Principiul libert ii academice; Principiul transparen ei - 
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concretizat în asigurarea vizibilit ii totale a deciziei i a rezultatelor, prin comunicarea periodic  i 
adecvat  a acestora; Principiul libert ii de gândire i al independen ei fa  de ideologii, dogme 
religioase i doctrine politice; Principiul incluziunii sociale; Principiul centr rii educa iei pe 
beneficiarii acesteia; Principiul particip rii i responsabilit ii p rin ilor; Principiul promov rii 
educa iei pentru s n tate, inclusiv prin educa ia fizic  i prin practicarea activit ilor sportive; 
Principiul organiz rii înv mântului confesional potrivit cerin elor specifice fiec rui cult recunoscut; 
Principiul fundament rii deciziilor pe dialog i consultare; Principiul respect rii dreptului la opinie al 
elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de înv mânt. 

Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 
evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 
conduite de via , atât de necesar . Nicolae Steinhardt scrie: „Încep s -mi dau seama c  numai 
caracterul import . Convingerea politic , p reri filosofice, originea social , credin a religioas  nu 
sunt decât accidente: doar caracterul r mâne dup  filtr rile produse de anii de pu c rie, ori de via ”. 

 

Pescaru-B ran, A.- Parteneriat în educa ie familie- coal -comunitate, Editura Aramis, 
Bucure ti, 2004 

Nicola, I.- Tratat de pedagogie colar , Editura Aramis, Bucure ti, 2003 
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FAMILIA I ROLUL EI ÎN EDUCA IE 

 

coala Gimnazial  „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad 
Prof. Nanu Andreea 

 
 
 
Educa ia aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – 

îmbun t e te perspectivele de carier , stimuleaz  economia i chiar poate extinde durata de via . 
De aceea, este absolut esen ial ca educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele 
luni de via  ale copilului. 

 Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate 
acestea, transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. 
Educa ia înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la 
na tere i se manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Înv area formal  este o form  de educare ce are loc, de obicei, în incinta unei institu ii colare. 
Se refer  la cuno tin ele academice de baz  pe care un copil le înva  într-un mod formal. Unele 
dintre exemplele de educa ie formal  sunt înv area la clas , certificarea institutului sau educa ia 
planificat  a diferitelor discipline cu o program  adecvat , dobândit  prin participarea la cursurile 
unei institu ii de înv mânt. 

Educa ia informal  se refer  la modul în care persoanele înva  în afara clasei. Un elev care 
face parte dintr-un sistem educa ional formal poate avea parte i de o educa ie informal . De pild , 
un copil de ciclu gimnazial poate sus ine educa ia formal  frecventând coala, iar dup  s  participe 
la programe after school, precum cursuri de limbi str ine, tabere sau excursii, care îi ajut  s - i 
descopere i alte abilit i. 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii arat  un interes natural pentru lumea din jur. Cadrele 
didactice pot valorifica aceste interese prin planificarea unei variet i de experien e bazate pe 
educa ia social . Aceste strategii pot ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor . 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta.  
Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 

i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 
implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv.  

Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin asigurarea de materiale 
necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, blânde e, în elegere, 
disponibilitate. S  comunici constant cu cadrele didactice, directorul, profesorul consilier, pentru a 
vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun început în în elegerea 
provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un moment dat, pe 
parcursul form rii academice. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
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online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp ce tehnologia 
i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde interesul pentru 
coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui.  

 
 
Bibliografie: 
 
1. Cuco  Constantin, Psiopedagogie prntru exxamenele de definitivare i grade didactice, Ed. 

Polirom, Bucure ti, 2009. 
2. Prof. Dr. Elena Joita - Didactica aplicata, Craiova, Ed. “Gheorghe Alexandru”, 1994. 
3. www.pexels.com 
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LITERATUR  I FILM                                                                              
ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

 

 

Prof. Daniela N pârlic , 
coala Gimnazial  nr. 26, Gala i 

 
” Via a este o limb  str in , to i oamenii o pronun  gre it.” (Christopher Morley) 
 
S  folosim o singur  metod  pentru to i elevii i s  ne a tept m la acelea i rezultate la fiecare 

dintre ei inseamn  s  tr im o adev rat  utopie. Fiecare elev are propriul ritm de înv are, propria 
capacitate de memorare, motiva ie, aten ie, propriile abilit i de comunicare i concentrare. Unii 
func ioneaz  mai bine în echip , al ii ating performan a doar prin studiu individual; unii sunt mai 
încrez tori, al ii au mai mult curaj în exprimare, f r  team  de e ec, pe când unii pierd echilibrul în 
fa a primelor obstacole. A adar, cum nu putem folosi aceea i ram  pentru a încadra orice tablou, 
avem nevoie s  utiliz m metode, tehnici, stategii de predare-înv are adaptate dup  poten ialul 
elevilor i pe m sura standardelor tehnologiei. 

În societatea actual , profesorul are la dispozi ie instrumente noi i interesante pentru a face 
procesul de predare a unei limbi str ine mai atr g tor i mai eficient. Ast zi, devine din ce în ce mai 
dificil s  îi mobilizezi pe elevi pentru a citi orice form  de literatur , totu i ace tia sunt atra i de filme, 
internet sau muzic . Predarea limbii str ine devine o provocare chiar i pentru cel mai experimentat 
dascal. Din fericire, teatrul, filmul i muzica pot fi folosite cu usurin  în orele de limba englez , ba 
chiar îndr znesc s  spun „cu success”. Prin folosirea acestora în orele de limba englez , elevii au 
oportunitatea de a în elege mai bine via a i diferitele ei aspect, devin familiariza i cu o gama larg  
de caractere, puncte de vedere i situa ii de via , dezvoltându- i chiar capacitatea de a empatiza cu 
al ii.  

Folosirea literaturii, filmului i a muzicii în orele de limba englez  poate fi un instrument care 
spore te motiva ia elevilor, d  profesorului ansa de a c p ta o mai profund  cunoa tere a secretelor 
pred rii, de a descoperi noi modalit i de a p trunde în mintea elevilor, de a redescoperi pl cerea 
jocului ca i metod  de înv are si dezvoltare a caracterului uman. Orice profesor, nu doar de limba 
englez  trebuie s  aib  în vedere aspectul motiva iei.  
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 “I hear and I forget,/I listen and I remember,/I do and I understand” spune un vechi proverb 
chinezesc, i exact asta înseamn  înv are prin ac iune! Sunt variate motivele pentru care activit ile 
de acest tip sunt folositoare: au un scop – nu se limiteaz  doar la a exersa anumite structuri; sunt 
interactive – se desf oar  împreun  cu al ii i implic  o form  de dialog; se folose te de materiale 
autentice – modelele de limb  sunt autentice si situa iile sunt cît de poate de realiste. Totu i, intr-
adev r, sunt „time consuming”, necesit  timp i informare în prealabil din partea cadrului didactic. 
Profesorul trebuie s  tie foarte clar ceea ce are de f cut, s  î i planifice bine pa ii pe care îi are de 
parcurs i s  încurajeze elevii s  participe în mod activ la activit ile propuse. Pe de alt  parte, elevii 
nu se mai simt constrân i de lec iile tradi ionale în care aveau de-a face cu conceptele i exerci iile de 
gramatic  i vocabular, cu activit i stricte de citire i interpretare de text. Ei sunt liberi s  î i exprime 
punctele de vedere, s  comunice deschis. 

Literatura, adus  în sala de clas  sub forma jocului de rol este un instrument care desc tu eaz  
imagina ia i energia; el e centrat pe dezvoltarea lingvistic , con tientizare personal , cooperare de 
grup, con tientizare senzorial  i dezvoltarea imagina iei; este un mijloc prin care ‘copilul-problem ’ 
î i consum  energia iar cel timid e încurajat s  participe; teatrul dezvolt  calit ile morale i sociale 
ale elevilor – suspendarea temporar  a ego-ului are loc deoarece ei percep o experien  prin prisma 
rolului asumat; astfel, li se d  ansa s  in eleag  sentimentele celorlal i. 

Literatura i filmul contribuie foarte eficient la dezvoltarea abilit ilor specifice studiului unei 
limbi straine: scris, citit, ascultat, vorbit i gramatica. Ele înseamn  interac iune plin  de in eles în 
limba englez , asimilarea de elemente de prozodie si pronun ie într-o manier  contextualizat , 
achizi ia de vocabular i structuri noi, pe deplin contextualizat i un sentiment de încredere în 
abilitatea lor de a inv a o limb  strain .  

Profesorul de ine un rol important în sensul c  el permite elevilor sa îi ‘provoace’ autoritatea 
prin asumarea de responsabilit i, prin folosirea imagina iei, prin oferirea de alternative, solu ii, prin 
munca lor de cercetare. În privin a filmelor, dilema ‘materiale autentice versus non-autentice’ este 
una binevenit , iar r spunsul meu personal este: autentice, deoarece filmele artistice (material 
autentic) plac tuturor; sunt foarte u or de procurat; vin în diverse formate; durata vizion rii este 
controlabil ; folosirea subtitr rilor este controlabil . Filmele pot fi vizionate de dragul vizion rii, în 
scop cultural, pentru in elegerea mesajului audiat, pentru a asigura un model de limb  vorbit , ca i 
input/stimul pentru alte activit i. Se pot realiza activit i pre-vizionare, în timpul vizion rii, i post-
vizionare. Filmele nu se vizioneaz  într-o singur  ‘ edin ’, adic  tot filmul odat . Se folosesc 
buc i/scene, asupra c rora se lucreaz  apoi. Diver i teoreticieni descriu diverse metode / activit i 
care se pot realiza pornind de la filme, dar cele care au impact sunt filmele – ecraniz ri ale unor 
romane.  

Metodele de a folosi cartea i filmul sunt variate, iar ca profesori trebuie s  ne adaptam. Elevii 
nu mai citesc la fel de mult, dar vor accepta mai u or vizionarea unui film deoarece le „r pe te” mai 
pu in timp personal. Procesul prin care, dup  studierea unor fragmente literare din manual, elevii au 
vizionat filmul (ecranizarea c r ii) i apoi au desf urat tot felul de activit i bazate pe film este o 
modalitate în care eu am folosit filmele la clas . Motivele pentru care am ales teatrul i filmele ar 
putea fi rezumate cu zicala englezeasc  “All work and no play makes Jack a dull boy”. 

Cel mai complex tip de activit i pe care l-am def urat, filme urmate de activit i dramatice se 
desf oar  dup  cum urmeaz : dup  studierea unor fragmente literare din manual, vizionarea filmului 
bazat pe carte i desf urarea de activit i pe baza filmului, elevii au avut ansa de a se exprima ei 
în i i. Pornind de la temele i motivele abordate de textele literare/filme, ei au avut de creat mici 
‘piese de teatru’. Au muncit pe grupe si fiecare grup  a scris scenariul unei asemenea piese, apoi l-au 
interpretat live in fa a clasei. Feedback-ul de la elevi m-a incurajat s  merg înainte i m-a asigurat c  
ceea ce am f cut este bun si folositor. Pe lîng  cuno tin ele de limba englez  acumulate, cel mai mult 
au de cî tigat personalit ile lor în ansamblu.  

Filmul i activit ile dramatice contribuie i la dezvoltarea capacit ii de a recepta un mesaj oral 
sau scris. Elevii ascult  mereu i de aceea este important ca ei s  fie expu i la cât mai multe activitati 
in care sa se foloseasca limba strain  respectiv . Atât în cazul audi iei, cât i în cazul citirii, profesorul 
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trebuie s  îi instruiasc  pe elevi i s  le explice foarte clar ceea ce au de facut, elevii trebuie s  
con tientizeze sarcinile i s  tie de la început la ce se a teapt  profesorul sau colegii de la ei.  

Ce profesor nu ar dori ca elevii lui s  citeasc  mai mult? Inova iile tehnologice i dezvoltarea 
internetului, ca de altfel i diversele mijloace de comunicare cum ar fi telefoanele mobile, televiziunea 
au influen at profund modul în care în elegem literatura. Internetul func ioneaz  ca o arhiv  enorm . 
Astfel, tehnologia modern  ar putea fi privit  nu ca o amenin are, ci ca un aliat, astfel defini ia 
literaturii ar trebui s  fie l rgit  i revizuit . De i c r ile nu sunt numai un loc unde copiii descoper  
cuvinte i concepte, o carte poate oferi elevului punctul de plecare pentru a vorbi despre situa ii din 
via a real  sau pur i simplu pentru a- i clarifica r spunsul la întrebari personale. Noi, profesorii, ar 
trebui s  încuraj m elevii s  citeasc . Putem face acest lucru doar predând literatura în clas , 
motivându-i s  citeasc . În mod cert, poate fi o activitate solicitant , dar meseria cere sacrificii. Ne 
adres m unor elevi care poate nu au bani, nu au timp i care mai degrab  i-ar petrece timpul navigând 
pe internet. Dar atunci când elevii sunt interesa i, ace tia vor înv a în orice condi ii. Pentru a atrage 
cititorii, profesorii trebuie s  cunoasc  o varietate de c r i pentru copii, s  recunoasc  literatura de 
calitate, s  se familiarizeze cu autorii, s  vizioneze filme de diverse tipuri, s  asculte muzica noii 
genera ii, s  g seasc  acolo scântei care pot aprinde focul în inimile copiilor care s  ard  mocnit 
pentru o via  spre autodezvoltare i autodep ire.  
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COLABORAREA FAMILIE– COAL  

 
 
 

Pip. N sui Alina 
coala Gimnazial  Lunca Bradului-Mure  

 
 
 

coala este institu ia care contribuie la formarea i educarea tinerei genera ii. Ea reprezint  un 
factor important, care preg te te i asigur  reu ita individului în via . Aceast  institu ie are rolul de 
a-l educa, de a-l ajuta s  se integreze, de a-l preg ti pentru munc , de a-l determina pe acesta s  se 
implice activ-participativ în via a de zi cu zi, omul devenind astfel parte component  a societ ii din 
care face parte.  

Omul începe prima colaborare cu coala înc  de la gr dini , când intr  pentru prima dat  în 
contact cu o nou  via , o nou  lume, bazat  pe reguli, pe cl direa de noi rela ii, de prietenii, de noi 
contacte, toate acestea contribuind la formarea i des vâr irea lui ca om. 

Primii ani de via  într-o institu ie civilizat , bazat  pe ordine, respect i disciplin , sunt, poate, 
cei mai grei pentru omule ul aflat în prag de formare. Dar odat  ce obi nuin a î i pune amprenta pe 
via a lui, acesta va deveni dependent de noua lui existen  i va merge cu pl cere c tre locul ce, mai 
târziu, va avea un efect benefic asupra carierei i vietii lui.  

Perioada gr dini ei va fi urmat  cu pa i repezi de ciclul primar al colii, când copilul va detecta 
arta scrisului, a cititului i a socotitului, când va înv a s  participe la jocurile educative ale 
înv torului, la diversele activit i i concursuri colare.  

De acum copilul evolueaz  spre lumea gimnaziului. În aceast  etap  a colii, copilul deja a 
crescut, se apropie de adolescen , prive te lumea cu al i ochi, începe s  gândeasc  i s  con tientizeze 
mult mai bine problemele cu care se confrunt . El se îndreapt  c tre via a social , cu care se va 
confrunta, mai târziu, la maturitate.  

Anii de liceu i cei de facultate, care vor urma, sunt oarecum hot râtori pentru cariera i via a 
omule ului, devenit, de aici înainte, tân r. Planurile i gândurile lui sunt orientate, de acum, c tre 
calea pe care trebuie s  mearg  destinul lui i c tre misiunea, pe care o are de îndeplinit, ca om pe 
p mânt.  

Individul parcurge acest proces educativ din cadrul colii cu ajutorul dasc lilor, persoane 
preg tite în mod special pentru a asigura reu ita colar .  

Dar acestui ajutor oferit de educatori, înv tori i profesori se adaug  i sprijinul p rin ilor. Cu 
ajutorul acestora din urm , coala reu e te s - i îndeplineasc  obiectivele opera ionale, pe care le are 
de realizat. 

Existen a p rin ilor în via a copilului se simte din primele clipe de via  ale pruncului, când 
acesta este neajutorat i depinde, în totalitate de mama lui. Mediul familial este primul mediu educativ 
cu care copilul intr  în contact i a c rui influen  îi marcheaz  dezvoltarea ca individ. Leg tura creat  
între copil i familie este foarte important  i de neînlocuit. P rin ii trebuie s  fie con tien i de 
importan a existen ei lor în via a copilului lor, s  con tientizeze c  societatea, regulile de conduit  i 
cerin ele acesteia s-au schimbat i c  trebuie s - i preg teasc  copilul în conformitate cu noile 
reglement ri.  

Familia este cea care aduce la cuno tin  copilului informa ii uzuale despre tot ce înseamn  
natur , societate, igiena corporal , despre cum trebuie s  se comporte, s  se manifeste, toate acestea 
f când parte din educa ia primit  în familie, coala accentuând i îmbog ind cuno tin ele deja 
dobândite. Educa ia unui copil se formeaz  în primii apte ani de via , prin modelul, pe care acesta 
îl are în familie, prin ceea ce vede, ce simte din partea p rin ilor s i. Ca adul i, p rin ii îl vor sprijini 
pe micu  i vor contribui la dezvoltarea lui fizic , moral , intelectual . În timpul celor apte ani de 
existen , copilul va înv a de la familia sa ce înseamn  respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, 
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bunul sim , ordinea, toate aceste deprinderi de comportament reliefând i nuan ând sintagma ,,cei 
apte ani de-acas ``. Un copil, ce provine dintr-o familie în care nu va reu i s  cunoasc  aceast  

no iune, va crea mereu probleme atât în via a lui colar  cât i în via a lui de adult. 
În ceea ce prive te rela ia cu coala, reu ita colar  a elevului depinde, în mare parte, de aten ia, 

pe care p rin ii o acord  procesului de înv are i de leg tura, pe care ace tia o men in cu unitatea de 
înv mânt. Copilul trebuie ajutat s  porneasc  pe calea colii, s  se obi nuiasc  cu datoria lui de elev, 
care implic  responsabilitatea de a înv a, de a- i face temele, de a studia suplimentar, de a citi, dar 
toate acestea implic  i o limit . În acest sens, adul ii vor fi sprijinul celor mici, îi vor ajuta i îndruma 
atunci când întâmpin  probleme la teme, f r  îns  a le efectua ei în i i temele. Odat  obi nui i cu 
ritmul sarcinilor de elevi, copiii vor fi doar verifica i de p rin i.  

A adar, familia va trebui s  g seasc  o cale de mijloc în privin a responsabilit ilor de elev ale 
copilului: aceasta nu va trata cu indiferen  datoria copilului, dar nici nu va efectua temele în locul 
lui.  

Rela ia famile- coal  este, de asemenea, foarte important . P rin ii trebuie s  fac  front comun 
cu unitatea colar , ambele p r i având acela i scop: educarea i dezvoltarea armonioas  a 
capacit ilor intelectuale ale elevului. Atât familia cât i coala dore te îmbog irea informa iilor 
de inute de elev, care s -l ajute, în viitor, în orientarea lui colar  i profesional , dar i formarea lui 
ca om, ca individ al societ ii, în care tr ie te. Pentru îndeplinirea acestui scop m re , este important 
i necesar s  se men in  o bun  colaboarare i comunicare între familie i coal  prin vizite reciproce, 
edin ele cu p rin ii i lectorate. Prin uniunea celor doi factori decisivi pentru educa ia corect  a 

copilului, coala i familia, elevul va cunoa te efectul benefic al unei colabor ri fructuoase, care-l va 
ajuta s  se orienteze i s  – i descopere drumul în via .  

Din proprie experien  la catedr , în calitate de cadru didactic i conduc tor al unei clase de 
elevi, m rturisesc c  educa ia, acordat  unui copil de propria lui familie, este baza cu care micu ul 
înv cel porne te pe drumul vie ii, aceasta fiind alimentat  i consolidat  i de unitatea de înv mânt 
în care acel copil este integrat. Este foarte greu s  lucrezi, dar, mai ales, s  st pâne ti o serie de copii, 
fiecare având propriul comportament i propria personalitate. Dac  un elev nu are, deja, bine întip rit  
i fixat  no iunea de ,,educa ie`` de c tre propria familie atunci cadrului didactic îi va fi foarte greu 

s  st pâneasc , dar, mai ales, s  lucreze, s - i poat  desf ura activitatea cu restul colectivului de 
elevi. 

Cele mai frecvente situa ii cu care fiecare cadru didactic se confrunt  este lipsa educa iei, în 
rândul elevilor, lipsa de interes a acestora, lipsa total  a dorin ei de a persevera, de a înv a pentru a 
reu i în via . Exist  multe cazuri în colile de ast zi unde elevii frecventeaz  unitatea de înv mânt 
doar pentru a crea probleme, doar ,,pentru a pleca de acas ``, dup  cum ei în i i m rturisesc, doar 
pentru a fi prezen i fizic în clase, f r  a se implica activ-participativ în procesul de înv are, sau chiar 
pentru a nu pierde bursele sociale i aloca iile de la stat. Pentru a evita apari ia unor astfel de probleme 
i pentru a ajuta ca procesul de înv mânt s  nu ajung  într-o situa ie deplorabil , este necesar ca 

familia s - i fac  sim it  prezen a i influen a în via a propriului copil prin educarea acestuia, prin 
stimularea capacit ilor lui intelectuale, a dorin ei de a înv a, prin a-l ajuta s  în eleag  ce vrea s  
fac  cu propria via , prin a-l orienta spre un viitor mai bun, mai prosper pentru el.  

Contribu ia suplimentar  a colii la toate acestea va determina reu ita sigur , succesul copilului 
în viitorul apropiat, îl va forma pe acesta pentru via a social  i-l va civiliza, ajutându-l s  în eleag  
care este scopul lui în via  i ce drum vrea s  urmeze, pentru a-i fi mai bine.  

Concluzionând, a  dori s  mai adaug c  familia este baza în via a unui copil, baz  înt rit  i 
consolidat  de coal , ca institu ie de înv mânt.  
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În ziua de azi educa ia este un fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor 
adulte i a culturii, c tre genera iile de copii i tineri, în scopul preg tirii lor pentru integrarea in 
societate. Factorii institu ionali ai educa iei sunt coala, familia,biserica .a.m.d., totul educ : 
oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare m sura-oamenii. Între ace tia 
primul loc îl ocup  p rin ii si educatorii. coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt 
capabil sa participe la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  la via , s  fie preg tit pentru munc .  

Menirea colii este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a stimula calitatea de om .Un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. 
Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. Primele no iuni educative pe care 
copilul le prime te sunt cele din familie .Atât p rin ii cât si educatorii în timpul procesului de 
înv mânt trebuie s  intervin  în numeroase situa ii pentru a corecta comportamentul copilului. 
Odat  copilul ajuns la vârsta pre colar  familia împarte într-o bun  m sur  sarcina educ rii lui cu 
dasc lii si pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, 
s  completeze golurile din procesul instructiv-educativ. Îmbinarea eforturilor educative din familie i 
din coal  este nu numai recomandabil  ci i obligatorie, pentru c  de multe ori pe m sur  ce copiii 
evolueaz , p rin ii au de înfruntat alte i alte probleme care se ivesc la o alt  categorie de vârst  i 
care se repet  la genera iile urm toare.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate .Aspira iile, rezultatele i sprijinul social i familia il constituie aspecte 
ale unei interac iuni dinamice între copilul individual i cercul s u imediat. P rin ii trebuie s  
cunoasc , s  devin  con tien i de influen a pe care o exercit  prezen a lor în via a copilului, s  fie 
convin i c  educa ia dat  copilului, pentru societatea actual  este diferit  de cele precedente, c  
societatea actual  va fi diferit  de cea actual , iar copilul trebuie preg tit corespunz tor .Implicarea 
p rin ilor joac  un rol semnificativ în cadrul interven iei colare. Ac iunile care implic  p rin ii 
produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale p rin ilor pentru copiii lor, cât 
i ale copiilor  în isi.   

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta (lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului,serb ri colare). 
P rin ii trebuie s  vad  în noi un prieten, un colaborator, un om adev rat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi eze. A adar, e o sarcin  a colii s  identifice situa iile-
problem  din familiile copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului 
i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în educarea copiilor. 

Educa ia în familie devine astfel un proces de preg tire pentru via , prin întâmpinarea i rezolvarea 
problemelor de via . În coala noastr  ne baz m pe sprijinul p rin ilor i desf uram o mul ime de 
activit i în parteneriat cu ace tia. Am desf urat în fiecare an colar activit i la care particip  p rin ii 
de 1 Decembrie, prin care am eviden iat patriotismul elevilor no tri care, de i provin din mediul rural, 
î i poart  cu mândrie numele i î i cinstesc an de an Ziua Na ional  a României, de 8 martie, etc. 
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coala i dasc lul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui p rinte. Efortul educativ î i 
g se te eficien a dorit  atunci când între cei doi factori, coal  i familie, exist  o con-lucrare în 
interesul comun al educ rii copilului. Se constat  c  unele familii manifest  total  încredere în rolul 
pe care coala îl are asupra   dezvolt rii copilului, pe când altele sunt dezinte - resate. 

Parteneriatele dintre coal  i familii ajut  profesorii în munca lor, perfec ioneaz  abilit ile 
colare ale elevilor, îmbun t esc programele de studiu i climatul colar,îmbun t esc abilit ile 

educa ionale ale p rin ilor, dezvolt  abilit ile de lideri ale p rin ilor, conecteaz  familiile cu membrii 
colii. Dac  cele dou  medii educa ionale- coala i familia-se completeaz  i se sus in, ele asigur  

într-o mare m sur  bun  integrare a copilului în activitatea colar  i pe plan  general  în  via a social . 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bun  cunoa tere reciproc  si dep irea stereotipurilor 
i continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor.  

Cercet rile confirm  c  indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când p rin ii 
sunt parteneri cu coala în educa ia copiilor lor, rezultatele determin  performan a elevilor, o mai 
bun  frecventare a colii, reducerea ratei de abandon colar si sc derea fenomenului delicven ei. Când 
p rin ii, elevii i ceilal i membri ai comunit ii devin i se consider  parteneri în educa ie, în jurul 
elevilor se formeaz  o comuniune de suport, care poate func iona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezint  o component  esen ial  în organizarea i desf urarea activit ii în coal  i 
în clasele de elevi. coala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la 
dezvoltarea societ i. Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea 
omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educative impus de  cerin ele  
vie ii sociale. Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tiin e  câta  mai  
mare, ci i de a stimula calitatea de om. 
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Colaborarea gr dini  – familie 

 

 

coala Gimnazial  Avram Iancu - Abrud 

Prof. înv. pre c. Neag Lorena Luciana 

 

 

Pre colaritatea reprezint  etapa de via  în care se es multe din structurile de profunzime ale 
personalit ii. La aceast  ampl  construc ie contribuie atât ansamblul influen elor exercitate de 
familie cât i de institu ia pre colar . Îns  niciunul din mediile amintite nu asigur , ac ionând singur, 
deplina dezvoltare psihic  a copilului, ci numai completându-se reciproc. 

Familia reprezint  principal  verig  a procesului instructiv-educativ, astfel preg tirea pentru 
via  a omului începe din primele luni de existen  i primii chema i s  pun  bazele educa iei sunt 
p rin ii. Func ia de p rinte este o „meserie”, i ca orice meserie, ea trebuie înv at .  

P rin ii trebuie s  cunoasc , s  devin  con tien i de influen  pe care o exercit  prezen a lor în 
via a copilului, s  fie convin i c  educa ia ce trebuie dat  copilului, pentru societatea actual  este 
diferit  de cele precedente, c  societatea viitoare este diferit  de cea actual , iar copilul trebuie 
preg tit corespunz tor.    

 Unitatea de ac iune a celor doi factori (gradini  - familie) în procesul de formare a copilului 
este condi ionat  de un mod comun de lucru i o bun  cunoa tere reciproc . Interesul comun al celor 
dou  institu ii trebuie s  determine o mi care cu dublu sens, familie-gradini , gradini -familie, în 
vederea unei suficiente cunoa teri a ambelor p r i.           

Din punct de vedere pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea i valorificarea 
influen elor pozitive ce se exercit  în familie, iar pe de alt  parte, îndrumarea familiei în vederea 
exercit rii unor ac iuni educative care s  fie în concordan  cu idealul educativ. Ca institu ie care 
dispune de cadre preg tite în acest sens, gr dini a poate asigura aceasta coordonare. O prim  
consecin  ce rezult  de aici se refer  la necesitatea cunoa terii de c tre educatoare a tr s turilor i 
poten ialului educativ al familiei. De un real folos pentru valorificarea influen elor familiei i 
îndrumarea ei sunt informa iile ce se refer  la încadrarea p rin ilor în procesul muncii, la structura i 
tipul familiei, la rela iile interpersonale dintre membrii s i (între p rin i, între p rin i i copii, între 
copii si bunici, etc.), la climatul educativ din familie, la responsabilit ile pe care copilul le 
îndepline te în familie, la autoritatea p rin ilor i metodele educative pe care ace tia le folosesc etc.  

Cunoscând asemenea aspecte, educatoarea poate trece la stabilirea unui program comun de 
educa ie - al gr dini ei i al familiei - în care ac iunile ce se întreprind se completeaz  reciproc. Numai 
în acest fel se poate contura un sistem unitar de cerin e. Odat  stabilite aceste lucruri, urmeaz  
aplicarea lor. i în acest proces educatoarei îi revine sarcina s  îndrume i s  orienteze modalit ile 
de aplicare i mai ales s  urm reasc  rezultatele. In acest sens, ea trebuie s -i familiarizeze pe p rin i 
cu anumite cuno tin e psihopedagogice i s -i ini ieze în folosirea unor metode i procedee de 
educa ie în concordan  cu particularit ile de vârst  i individuale ale copilului.  

Principalele aspecte asupra c rora educatoarea trebuie s  insiste se refer  la regimul zilnic din 
familie, la rela iile dintre p rin i i la unitatea de cerin e dintre ei, la importan a climatului afectiv 
pentru dezvoltarea personalit ii copilului, la necesitatea cunoa terii copilului, la semnifica ia stilului 
de viat  care trebuie s  domine în familie, la jocurile i juc riile copilului, într-un cuvânt la tot ceea 
ce s-ar putea repercuta, într-un fel sau altul, asupra dezvolt rii copilului.  
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Familia reprezint  un element cheie în dezvoltarea copilului, îns  ea nu poate exercita aceast  
func ie f r  colaborarea cu gr dini a, care asigur  resurse suplimentare. Pentru a realiza un parteneriat 
eficient gr dini -familie, educatoarea poate implica familia în anumite activit i instructiv-educative, 
astfel p rin ii trebuie sprijini i s - i cunoasc  copiii, s  le identifice nevoile i s  sprijine dezvoltarea 
i cre terea lor armonioas . Parteneriatul familie-gr dini , cu tot ceea ce presupune el, prezint  

avantaje pentru to ii factorii implica i: educatoare-p rin i-copii.  

În privin a formelor concrete de colaborare dintre gr dini  i familie, men ion m c  ele se 
deosebesc în func ie de scopul urm rit i modul concret de realizare. Un exemplu ar fi referatele 
prezentate la edin ele cu p rin ii având diferite teme: „Prieten cu copilul meu”, „Cum contribuim la 
dezvoltarea limbajului copiilor no tri?” etc.  

De asemenea, organizarea unor expozi ii cu lucr ri executate de copii, prin care p rin ii au 
posibilitatea s - i cunoasc  copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea p rin ilor la 
anumite activit i demonstrative îi ajut  s  cunoasc  metodele i procedeele folosite, le sugereaz  
anumite modalit i concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a juc riilor, etc. In cadrul acestor 
particip ri, p rin ii observ  modul de comportare al copilului în colectivitate, precum i modul de 
implicare al pre colarului în activit i.  

Un alt mijloc eficient de colaborare între gr dini  i familie sunt convorbirile cu familia. 
Asemenea convorbiri au loc spontan ori de câte ori se ive te prilejul, sau organizat, din ini iativa 
educatoarei sau a p rin ilor. Avantajul lor const  în posibilit ile pe care ni le ofer  de a analiza 
diferite situa ii concrete i de a ajunge la un consens asupra m surilor ce se vor întreprinde în 
continuare. Educatoarea are prilejul s  cunoasc  mai bine copilul prin intermediul p rin ilor, s -i 
cunoasc  pe ace tia din perspectiva calit ii pe care o au. 

O alt  form  de colaborare între gr dini  i familie sunt serb rile copiilor, un prilej de 
cunoa tere reciproc , dar i de satisfac ie reciproc  pentru realiz rile copiilor. Am organizat activit i 
extracurriculare, organizate i desf urate împreun  cu p rin ii. De exemplu: vizite organizate la 
patiserie, la biserici, la gr dina botanic , la gr dina zoologic , astfel încât copiii s  aib  parte de o 
educa ie cultural  solid . In vederea  eficien ei parteneriatului gr dini -familie, educatoarea trebuie 
s  mobilizeze p rin ii, în participarea la aceste ac iuni.  

De asemenea, p rin ii sunt implica ii în activitatea zilnic  ce se desf oar  în gr dini . 
S pt mânal va fi afi at  tema activit ilor ce urmeaz  a fi desf urate în cursul s pt mânii respective, 
precum i expozi ie cu lucr rile realizate. Astfel, p rin ii au posibilitatea de control asupra activit ii 
copilului, fiind dreptul fiec rui p rinte de a cunoa te ce se realizeaz  zilnic în materie de educa ie a 
copilului s u. De asemenea, o bun  implicarea a p rin ilor în activitatea din gr dini  se realizeaz  în 
cadrul particip rii p rin ilor la activit i deschise. Activitatea demonstrativ  cu grupa de copii, 
permite p rintelui s  fie propriul evaluator al copilului s u i s -l aprecieze, inând seama se cerin ele 
educatoarei, cât i de ale colectivului din care face parte.  

Desf urând în acest mod activitatea instructiv-educativ  în gr dini , cu participarea efectiv  
a familiei îi d m acesteia posibilitatea s  vad  în gr dini  nu doar o supraveghere a copilului în 
timpul absen ei acestuia din familie, ci i desf urarea unui proces instructiv-educativ, bine organizat.  

Se tie c  educa ia, ca ac iune social  organizat ,se desf oar  într-un  cadru constituit pe baza 
unor valori perene i cu participarea tuturor factorilor educa ionali:familia,gr dini a institu ii 
culturale,mass-media,structuri asociative,etc. La nivelul acestor factori se formeaz  medii 
educa ionale care exercit  influen e specifice asupra noilor genera ii 

Familia i gr dini a reprezint  cei mai importan i factori educa ionali, fiind adev ra i piloni ai 
educa iei. Mediul familial îi ofer  copilului modele de comportamente pe care, de regul , acesta le 
imit  cu fidelitate. Acum i aici se pun bazele unor deprinderi i obi nuin e elementare de comportare 
moral , dar se face i trecerea spre înfiriparea unor reprezent ri, no iuni,valori morale, convingeri 
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prin care se exprim  atitudinea copilului fa  de el însu i, fa  de ceilal i i fa  de societatea în care 
se afirm . 

Ca factor al educa iei formale, gr dini a este organiza ia social  special creat  pentru educarea 
tinerei genera ii. În cadrul mediului colar, educa ia i instruc ia se împletesc armonios, într-o form  
optim , în mod gradat,conform unor standarde i finalit i propuse. 

Numai printr-o colaborare strâns , sus inut  i fluent , familia i gr dini a pot pune în aplicare 
acest proces de educare a fiin ei umane în devenire. Esen ial este ca cei doi factori s - i dirijeze 
ac iunile spre un scop comun, s - i concentreze i s - i focalizeze influen ele spre acela i deziderat: 
formarea tipului de personalitate solicitat de imperativele lumii moderne. 

Formele de colaborare dintre familie i gr dini  sunt în general cunoscute. Vom eviden ia unele 
dintre acestea. 

Vizitele reciproce familie-gr dini  i gr dini -familie se constituie, pe de o parte, în 
oportunit i ale educatorului în ce prive te culegerea unor date pre ioase referitoare la climatul 
educativ din familie, la personalitatea copilului. Pe de alt  parte, p rin ii afl  date relevante asupra 
modului în care copiii r spund sarcinilor didactice i m sura în care le duc la îndeplinire. 

Adun rile/ edin ele cu p rin ii, desf urate lunar sau ori de câte ori este nevoi,urm resc 
abordarea unor aspecte pedagogice i promovarea schimbului de idei în leg tur  cu procesul formativ-
instructiv, exprimarea unor dileme care, prin comunicare, î i pot afla r spunsul. 

Lectoratele cu p rin ii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagand  pedagogic  în 
rândul comunit ii cet ene ti. P rin ii de la un întreg nivel beneficiaz , în cadrul lectoratelor, de 
prezen a i consilierea unor speciali ti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentan i ai 
institu iilor cu care gr dini a deruleaz  programe în parteneriat (poli ie, spital, institu ii culturale,etc.) 

Comitetul de p rin i al grupei, ales anual, constituie nucleul colabor rii gr dini ei cu familiile 
copiilor. De aceea, consf tuirea periodic  cu membrii comitetului de p rin i al clasei se înscrie la un 
loc de frunte pe agenda educatoarei. 

Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula interesul i 
curiozitatea p rin ilor. Consultarea unora dintre acestea (c r i, bro uri, referate, planuri de interven ie, 
etc.) contribuie la l rgirea experien ei pedagogice a p rin ilor i, implicit, la o implicare potrivit  în 
anumite situa ii educa ionale. 

Realizarea unor afi e speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condi ii 
corespunz toare de via , de activitate intelectual , de hran , etc., pentru eliminarea exploat rii 
copiilor, determinarea p rin ilor de a- i integra copiii în activit i recreative, cluburi ale copiilor etc. 

S rb torirea în comun a unor evenimente din via a lor constituie momente de cunoa tere 
reciproc  i de implicare în actul educativ. 

Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub forma 
unui sistem bine închegat, pentru atingerea elului comun:educarea copilului .Este nevoie de un 
schimb permanent de informa ii, de completare i valorificare a influen elor dirijate spre micul 
înv cel.    
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

 
 

Prof. înv. pre colar: Neagoie Mihaela Loredana 

coala Gimnazial  Dr gu e ti, G. P. N.  Cîrbe ti, Gorj 

 

 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial care îi transfer  o serie de 
atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la 
mediul colar i pe tot parcursul înv rii. 

Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului. 

„Ceea ce fac p rin ii cu copiii acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât 
orice alt factor...” Desforges 2003 

P rin ii i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor 
copilului. Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania 
p rin ilor, a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important colaborarea între 
p rin i, coal  i comunitate. 

coala nu poate s  fac  ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, 
cât i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se poten eaz  i se completeaz , nu se anuleaz , 
nici nu se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în întreg demersul 
înv rii prin asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea 
conflictelor, blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, 
dirigintele, directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi 
îmbun t it, reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe 
care elevul le poate traversa,pe parcursul form rii academice. 

Legea educa iei na ionale din 2011, la articolul 3, descrie principiile care guverneaz  
înv mântul preuniversitar i superior, precum i înv area pe tot parcursul vie ii din România. 
Acestea sunt: Principiul echit ii - în baza c ruia accesul la înv are se realizeaz  f r  discriminare; 
Principiul calit ii - în baza c ruia activit ile de înv mânt se raporteaz  la standarde de referin  i 
la bune practici na ionale i interna ionale; Principiul relevan ei - în baza c ruia educa ia r spunde 
nevoilor de dezvoltare personal  i social-economice; Principiul eficien ei - în baza c ruia se 
urm re te ob inerea de rezultate educa ionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;  

Principiul descentraliz rii - în baza c ruia deciziile principale se iau de c tre actorii implica i 
direct în proces; Principiul r spunderii publice - în baza c ruia unit ile i institu iile de înv mânt 
r spund public de performan ele lor; Principiul garant rii identit ii culturale a tuturor cet enilor 
români i dialogului intercultural; Principiul asum rii, promov rii i p str rii identit ii na ionale i a 
valorilor culturale ale poporului român; Principiul recunoa terii i garant rii drepturilor persoanelor 
apar inând minorit ilor na ionale, dreptul la p strarea, la dezvoltarea i la exprimarea identit ii lor 
etnice, culturale, lingvistice i religioase; Principiul asigur rii egalit ii de anse; Principiul 
autonomiei universitare; Principiul libert ii academice; Principiul transparen ei - concretizat în 
asigurarea vizibilit ii totale a deciziei i a rezultatelor, prin comunicarea periodic  i adecvat  a 
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acestora; Principiul libert ii de gândire i al independen ei fa  de ideologii, dogme religioase i 
doctrine politice; Principiul incluziunii sociale; Principiul centr rii educa iei pe beneficiarii acesteia; 
Principiul particip rii i responsabilit ii p rin ilor; Principiul promov rii educa iei pentru s n tate, 
inclusiv prin educa ia fizic  i prin practicarea activit ilor sportive; Principiul organiz rii 
înv mântului confesional potrivit cerin elor specifice fiec rui cult recunoscut; Principiul 
fundament rii deciziilor pe dialog i consultare; Principiul respect rii dreptului la opinie al 
elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de înv mânt. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.   

Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce fel s -
l motiveze i s -l ajute. coala este institu ia în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei 
genera ii.  Ea este factorul decisiv i pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea 
societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .         

Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea 
colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula 

calitatea de om. 
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IMPACTUL ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN INTEGRAREA TUTUROR COPIILOR ÎN COAL  

 
 
 

Prof. înv. primar Neagu Florentina 
c. Gimn. Nr. 3 Gala i 

 
 
 
Suntem, deseori, surprin i de situa ii în fa a c rora nu tim întotdeauna s  reac ion m i pentru 

rezolvarea c rora nu de inem ”cheia”. Este tiut c  societatea de ast zi face eforturi deosebite pentru 
egalizarea anselor de reu it  ale tuturor copiilor indiferent de ”diferen ele” dintre ei. Unii colarii 
care ne intr  în clas  au cerin e educa ionale speciale, iar integrarea lor în colectiv i asigurarea 
accesului la educa ie al acestora devine o adev rat  provocare pentru dasc l, mai ales în condi iile în 
care colectivul clasei este unul foarte numeros. 

”Evolu ia i transform rile sociale din ultimii ani, inclusiv din sistemul educa ional, reclam  
reconceptualizarea conceptului de educa ie din perspectiva unei abord ri incluzive fa  de toate 
categoriile de copiii, proiectele de schimbare educa ional  avînd scopul asigur rii calit ii serviciilor 
educa ionale. Muta iile din educa ie au impus pe prim plan întreb ri, de tipul: ce cuno tin e, 
competen e, valori merit  s  fie acumulate de-a lungul anilor de coal ?” (1) 

Pentru c , de-a lungul timpului, am fost pus  în fa a unor astfel de situa ii, consider c , pe lâng  
o foarte bun  colaborare cu familia i desf urarea de activit i didactice recuperatorii sus inut  de 
programe educative adaptate la necesit ile individuale ale copilului, implicarea acestora în activit i 
extracurriculare cât mai diverse va asigura dezvoltarea capacit ilor creatoare i socializarea copiilor 
cu CES. S  nu uit m c  i „copiii care au anumite dizabilit i/handicapuri au trebuin e de baz  în 
cre tere i dezvoltare ca to i copiii. Identific m: nevoia de afec iune i securitate, de apreciere i 
înt rire pozitiv , de încredere în sine, de responsabilitate  independen ”. (2) 

Modernizarea i perfec ionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activit ii 
colare cu activit i extracurriculare ce au numeroase valen e formative. 

Am încercat s -i implic neîntârziat pe to i elevii mei în numeroase proiecte educa ionale 
abordând diverse teme i provocându-i, de fiecare dat , s - i manifeste creativitatea în domenii care 
s  le trezeasc  interesul, s -i captiveze. ”Educa ia incluziv  presupune ca copiii cu dizabilit i i cei 
f r  probleme s  înve e împreun  în institu iile de înv mânt având sprijinul corespunz tor. Un 
început timpuriu în grupuri de joac  sau gr dini e obi nuite este cea mai bun  preg tire pentru o via  
integrat .”(3) 

Deoarece în ultimul timp oamenii contribuie tot mai mult la poluarea p durilor am considerat 
c  este nevoie de implicarea elevilor în proiecte în care elevii s  înve e s  protejeze mediul. La 
sfâr itul s pt mânii i în vacan e oamenii prefer  s - i petreac  timpul în natur . P durea este mediul 
în care ajung cel mai des. Aceasta le ofer  cu d rnicie lini tea i oxigenul s u. Adeseori, îns , în urma 
oamenilor r mân mormane de gunoaie.În cadrul proiectului „Prietenii p durii” elevii au  înv at s  
descopere lumea fascinant  a p durii i s  ocroteasc  natura.  Micii ecologi ti au fost provoca i s  
realizeze în cadrul activit ii  « Ce pot face ni te min i iste e! » din legume, fructe i alte materiale 
din natur  diverse lucr ri. Creativitatea elevilor a dat na tere unor lucr ri deosebite care au atras 
numeroase laude. Elevii cu CES au fost îndemna i s  se exprime liber i s  creeze, în colaborare cu 
al i colegi sau cu p rin ii, lucr ri pentru care au fost aprecia i i premia i. Participarea întregii clase la 
concursul „Reciclare pentru un mediu s n tos” a fost o nou  provocare care a avut ca finalitate  
„tablouri” impresionante realizate din pet-uri, dopuri de plastic, paie de b ut(de plastic),pahare de 
unic  folosin ,  acuarele, lipici, polistiren. Acestea i-au adus colii noastre locul al II-lea i pot fi 
ast zi admirate pe holurile colii, lucru de care elevii sunt foarte mândri. Formarea unei atitudini 
responsabile i active pentru gestionarea i ocrotirea ecosistemelor acvatice, în vederea men inerii 
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echilibrului ecologic a fost scopul particip rii la Proiectul „ coli Europene pentru ape curate”, 
coordonat i dezvoltat de echipa Programului Eco-Schools din Slovenia, în cooperare cu WWF 
Austria. Am încercat, al turi de elevi, s  facem o campanie de informare a opiniei publice, de 
sensibilizare a acesteia cu privire la aceast  problem  care ar trebui s  ne îngrijoreze i le-am oferit 
solu ii care s  amelioreze situa ia actual . Am încercat s  stau în umbr  i doar i-am dirijat subtil pe 
elevii mei, l sându-le puterea de a lua decizii, de a veni cu propuneri, ini iative pentru ca ei s  simt  
c  întreprind lucruri importante, deci ei sunt importan i i ceea ce fac conteaz . Implicarea, 
creativitatea i interesul de care au dat dovad  elevii a fost cea mai mare realizare a acestui demers. 

Con tient  fiind de responsabilit ile deosebite ce revin colii pentru a le oferi copiilor 
cuno tin e în domeniul prevenirii accidentelor i aflând de lansarea  a numeroase programe na ionale, 
ne-am adresat organelor de resort locale (Poli ia local  Gala i-sec ia nr. 3) în vederea derul rii unui 
proiect educa ional de parteneriat: „Stop! Via a are prioritate!”. Elevii au fost pu i s  fac  fa  unor 
situa ii diverse: discu ii cu agentul de poli ie, aplicarea regulilor de circula ie în situa ii concrete sau 
realizarea unor postere. ,,Sunt mândru c  sunt român!” a fost un bun prilej s  cunoa tem mai multe 
despre Marea Unire cu ajutorul unor povestiri de Dumitru Alma -“Am fost i eu la Alba –Iulia”- i a 
unei prezent ri ppt “Ziua Na ional  a României - 1Decembrie”, am ascultat cântece dedicate Unirii: 
,,Reîntregirea’’,“Hai s -ntindem hora mare”, ,,Fost-au vremuri grele’’ i, sub îndemnul “S  tr im 
bucuria Unirii”, elevii au confec ionat ecusoane. Am continuat lucrând pe echipe i întrecându-ne 
pentru a ob ine cel mai frumos poster. Posterele ob inute le-am afi at cu mândrie în clas  i cei mai 
buni au fost premia i. A fost o atmosfer  pl cut , înc rcat  de emo ie, în care cu to ii ne-am sim it 
români adev ra i, mândri de str mo ii no tri i, nu în ultimul rând, creativi. 

Copiii au ocazia, în cadrul activit ilor extracurriculare, s  înve e s  colaboreze, s - i fac  
prieteni, s - i dezvolte abilit ile creatoare, s  intre în contact direct cu realitatea social , s - i 
dezvolte stima de sine i, nu în ultimul rând, s - i petreac  timpul într- un mod pl cut i util. 

O tem  bine aleas  care s  le trezeasc  interesul copiilor, un cadru care s  le induc  o stare de 
bine, metode i mijloace cât mai variate, încurajarea i realizarea unui feed- back pozitiv sunt câteva 
din cerin ele ce trebuie îndeplinite pentru ca to i elevii s  devin  interesa i i, astfel, s  dea frâu liber 
imagina iei i creativit ii. Dasc lul trebuie, i în acest sens, s  dea dovad  de creativi-tate i d ruire, 
de o foarte bun  preg tire profesional , dar i de o sensibilitate deosebit  atunci când vine vorba de 
puii de oameni pe care are menirea s - i îndrume spre a p i în via . 
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Dezvoltarea copilului în perioada pre colar  constituie o preocupare nu numai a familiei ci i a 
sistemului general de înv mânt prin programele elaborate i derulate de gr dini e. 

Încadrarea copilului de vârst  pre colar  într-un program de gr dini  constituie astfel o premis  
necesar  dar nu suficient  pentru a îi stimula i sprijini dezvoltarea. 

Când analiz m coordonatele politicilor educa ionale moderne din înv mântul pre colar putem 
identifica câteva idei de baz  care ne îndrept esc s  consider m c  educa ia pentru to i trebuie s  
înceap  de la gr dini . Pentru a în elege i  explica  mai concret cum se realizeaz  educa ia pentru 
to i în înv mântul pre colar putem porni de la o serie de premise de lucru pe care le vom concretiza 
în câteva întreb ri retorice, ca puncte de reflec ie. 

Prima idee se refer  la faptul c  orice gr dini  este terenul unei înv ri timpuri a regulilor 
sociale i punctul de demarare al programelor proiectate i planificate la nivel general pentru 
integrarea educa ional  i social  a tuturor copiilor. s  ne punem o întrebare: încadreaz  gr dini ele 
to i copiii de vârst  pre colar ? Dac  nu, cum ne asigur m c  to i copiii au anse egale la participarea 
în programe dedicate sprijinirii i dezvolt rii lor individuale? Desigur familia are rolul ei bine definit 
în formarea copilului i în socializarea primar . Dar aici vorbim de politicile educa ionale, de grija 
pentru o societate întreag  nu numai pentru anumite segmente ale ei. Pentru a cre te genera ii educate 
trebuie s  ai grij  de fiecare individ. S  nu l s m în afara efortului de proiectare i ac iune pe nici 
unul. Aceasta este cerin a educa iei pentru to i. Pe de alt  parte, tim i devine tot mai clar din 
pedagogia familiei c  i la nivelul acestei institu ii sociale trebuie realizate programe de sprijin 
educa ional, c ci nu este suficient s  î-i iube ti copilul ca p rinte, trebuie s  înve i cum s  îl sprijini 
adecvat. Educa ia p rin ilor aduce experien e, principii, norme, practici eficiente. Câ i p rin i le 
consider  importante i apeleaz  la ele? 

Se simte nevoia unor politici generale care s  implice familia în parteneriatul educa ional. 
Educa ia pentru to i presupune aceast  dimensiune de lucru i proiecteaz  ac iunea i decizia comun  
a gr dini ei, familiei i comunit ii (prin politici coerente) în formarea fiec rui copil.  

A doua idee se refer  la faptul c  programul educativ al gr dini ei trebuie s  fie flexibil i 
deschis c tre r spunsuri adecvate individualizate i personalizate. Curriculum pre colar trebuie s  
r spund  nevoilor de educa ie i formare a tuturor copiilor. apare o întrebare fireasc : este acesta 
suficient de flexibil pentru a fi adaptat real la cerin ele educative ale fiec rui copil sau este construit 
pe modelul „normalit ii” adic  al acelui standard care apreciaz  anumite caracteristici i 
devalorizeaz  altele? Cu alte cuvinte curriculum se adreseaz  celor care oricum ar face progrese sau 
celor care au nevoie de sprijin adecvat educativ? 

Educa ia pentru to i se sprijin   pe un curriculum flexibil i deschis care porne te de la cerin e 
educative ale copiilor reali, nu imaginari, de la particularit ile i caracteristicile personale ale copiilor 
pentru a sprijini dezvoltarea adecvat . Altfel spus, cerin ele educative ale fiec rui copil, mai mult sau 
mai pu in speciale sunt la baza deciziilor educative i a proiectelor individualizate în gr dini . 
Desigur, aceast  recunoa tere cere ca orice ac iune s  fie precedat  de buna cunoa tere a fiec rui 
copil. O planificare nu poate porni, a a cum era tradi ional de la con inuturi ci de la personalit ile 
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copiilor, de la caracteristicile i particularit ile lor ca persoane i ca grup. Modelul etalon, perfect, 
devine un simplu reper i un criteriu de ac iune sau de excludere. 

A treia idee cu care lucr m este recunoa terea faptului c  institu ia de educa ie pre colar  nu 
poate face singur  fa  cerin elor multiple ale unui program eficient de educa ie. Gr dini a î i poate 
îndeplini sarcinile de lucru numai în parteneriat cu familia i cu comunitatea. Întrebarea la care trebuie 
s  r spundem la acest nivel este: cât de activ, adecvat i eficient este parteneriatul în practicile 
educative ale gr dini ei? Parteneriatul presupune respect reciproc, acceptare, toleran  i lipsa 
judec ilor de valoare, a prejudec ilor cu privire la situa ia economic , social  sau educa ional  a 
p rin ilor. Dac  se realizeaz  cu adev rat un parteneriat, se poate vorbi de o construc ie comun  de 
rela ii din care educatoarele primesc informa ii, p rin ii câ tig  experien  iar copiii cresc mai bine i 
mai siguri pe ei. 

A patra idee se refer  la practicile educative directe ale educatoarei. 

Pentru a putea r spunde diversit ii i unicit ii copiilor i a asigura educa ia tuturor, este nevoie 
s  orient m pozitiv atitudinea, limbajul i metoda pedagocic . Întrebarea fireasc  aici este legat  de 
reprezent rile, imaginile i percep iile educatoarei despre copii i valoarea pe care o acord  modelelor 
lor diferite de personalitate. Un adev r fundamental la acest nivel este acordarea ansei la stimulare 
i formare a fiec ruia. Copilul pre colar este actorul unui proces de formare în care fiecare gest, 

privire, cuvânt al adul ilor cu care vine în contact pot s  îi influen eze imaginea de sine. Programul 
din gr dini  este firesc s  îi ofere ansa de a se forma într-un sens pozitiv, cu încredere în for ele 
sale. Ne putem astfel întreba: cum vorbe te i cum se comport  educatoarea cu fiecare dintre copii, 
cu prec dere în momentele dificile i în cazul în care planurile ei nu corespund cu comportamentele 
i cu posibilit ile acestora? C ror copii le acord  importan  i ce copii r mân în afara programului?  

Studii numeroase au demonstrat c  mediul de via  din copil rie influen eaz  puternic i de 
durat  componentele personalit ii individuale. În cadrul mediului comunicarea copilului cu 
educatoarea este extrem de important . Comunicarea verbal  i cea nonverbal . Conteaz  foarte mult 
aprecierile educatoarei, apelativele, modul pozitiv sau negativ în care ea reac ioneaz  la ac iunile 
copilului. 

Un alt element important este participarea tuturor copiilor la programul educativ. Fiecare dup  
for ele i posibilit ile sale. Copiii sunt diferi i, capacit ile lor sunt diferite dar în grupul de la 
gr dini  fiecare poate avea un loc, un rol i o valoare. Ne punem întrebarea: particip  fiecare copil, 
la activit ile din gr dini ? Chiar i cei cu CES?  

La acest moment al discu iei gândurile noastre se pot referi i la copiii cu cerin e educative 
speciale (CES). Definirea acestora cuprinde în sine o alt  abordare a problemelor de dezvoltarea ale 
copiilor. CES se refer  la momentele dificile, problemele legate de anumite situa ii sau caracteristici 
personale ale copiilor cu care se confrunt  i care pot fi dep ite prin programul educativ. CES este 
un concept care abordeaz  educa ia pornind de la ceea ce poate copilul i nu de la ceea ce nu poate. 
Orice copil poate avea la un moment dat al existen ei sale CES. Pentru educatori/educatoare, CES 
sunt provoc ri la g sirea unor solu ii, nu piedici în realizarea curriculum-lui general. Dac  
educatoarea realizeaz  faptul c  fiecare copil poate înv a, în ritmul, stilul i cu caracteristicile sale îi 
va fi u or s  sprijine copiii cu CES. Gama de CES este foarte variat  i de fiecare dat  ne punem 
problema: cum recunoa tem i cum evalu m copilul cu CES? 

Pentru educatoare în gr dini  îns , se pune problema s  g seasc  locul i rolul prin care fiecare 
copil poate participa i nu în a g si eticheta potrivit . Diagnosticul sau evaluarea complex  este grija 
i responsabilitatea specialistului (psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, etc.) dac  este 

nevoie de acesta. 

Evaluarea pe care o fac e educatoarea se refer  la competen ele i capacit ile educa ionale ale 
fiec rui copil.  
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Aceasta trebuie s  identifice: 

- cum este fiecare,  
- ce tie,  
- ce face, 
- cum coopereaz  cu ceilal i( J. Delors). 

Educa ia pre colar  este parte a educa iei timpurii, adic  a acelor programe care des vâr esc o 
abordare complex  cu privire la valoarea influen elor educa ionale la vârstele mici. Educa ia timpurie 
nu înseamn  numai educa ie în gr dini  ci se adreseaz  copiilor, p rin ilor i membrilor comunit ii 
pentru a construi împreun  proiecte i programe care s  stimuleze dezvoltarea adecvat  din primele 
momente ale vie ii. Este vorba de a valoriza adecvat un timp crucial pentru to i copiii inclusiv pentru 
cei cu nevoi speciale de educa ie.  
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Fiecare studiu ce are ca obiectiv educa ia arat  c  familia i coala constituie mediile socio-

culturale, care modeleaz  fiin a uman  de-a lungul întregii vie i. coala i familia r mân principalele 
socluri de formare a personalit ii sociale i culturale, prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  
programe, cu cadre specializate i în perioade de timp bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii 
de zi cu zi, în care copilul, înva  regulile primare de via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta 
fa  de cei din jur i de a-i aprecia . 

Familia este partenerul tradi ional al colii deoarece influen eaz  atitudinea copilului fa  de 
înv tur , motiv pentru care colarizarea nu se poate realiza f r  participarea activ  a p rin ilor. 
Al turi de coal , familia este unul din factorii care se preocup  de educa ia omului. De educa ia 
oamenilor se ocup  i alte persoane, institu ii i organiza ii sociale, dar influen ele educative 
exercitate de acestea sunt mai pu in organizate decât cele ale familiei i colii. 

Scopurile, elurile p rin ilor sunt multiple i cu destina ii bine definite: în primul rând, cele de 
ordin instrumental, ei fiind preocupa i de standardul viitor de via  al copiilor lor, de ob inerea unui 
venit cât mai înalt; de ordin profesional, pentru realizarea unui statut social superior, care s  le asigure 
putere, venituri, acces la resurse, capacitate de decizie; de ordin afectiv, în sensul deprinderii copiilor 
de a tr i pozitiv experien a de colari; de ordin cultural, prin idealuri, modele culturale, de 
personalit i, care le pot influen a i ghida via a . 

Elevul zilelor noastre, datorit  posibilit ilor de informare f r  precedent, devine tot mai mult 
o parte activ  a procesului educativ familial, adeseori modelându-l din interior, oferindu-i noi direc ii 
de evolu ie, dar i a celui colar, solicitând schimb ri în con inutul programelor, în r spunsuri adresate 
factorilor educativi, care trebuie s  fie preg ti i s  conduc  un dialog pertinent i valabil pentru ambele 
p r i.  

Factorii determinan i în dezvoltarea personalit ii copilului sunt coala i familia. În cadrul 
familiei moderne se produc unele muta ii, care constau în înlocuirea familiei format  din trei genera ii 
cu familia format  din dou  genera ii, bunicii participând din ce în ce mai pu in la educa ia nepo ilor. 
Alte influen e sociale pot fi considerate migra ia de la sat la ora  i urbanizarea satelor. Astfel cresc 
posibilit ile de folosire a mijloacelor audio - vizuale, contactul cu tehnic , preocup rile culturale i 
sportive, i rezult  o schimbare în mentalitatea familiei. 

 
Copiii sau elevii constituie conexiunea dintre familie i coal , ca mediatori între p rin i i 

profesori, afla i la intersec ia dintre cele dou  influen e sau segmente ale adul ilor cu func ie 
educativ .  

În acest fel, copiii, elevii devin ei în i i contribuitori la autoformarea i construc ia propriei 
personalit ii, contribu ie care asigur , f r  îndoial , o reu it  mai mare procesului educativ. 

P rin ii sunt, desigur, primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului, la vârsta când 
el, din punct de vedere fizic i psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei s  fie primii 
aten iona i de modul cum se comport  la coal . Acest comportament, cu r d cini în via a de familie, 
se reflect  apoi în coal  i în societate.  

Antropologia cultural  i sociologia culturii afirm  c  familia constituie prima form  de 
comunitate uman  în care înva  copilul cele dintâi reguli de comportare în via .. Antrenarea lor la 
însu irea temeinic  a cuno tin elor, prin procesul instructiv, i la modelarea tr s turilor propriei 
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personalit i, din perspectiv  uman , moral , civic , prin procesul educativ din familie i coal , dar 
i prin autoeduca ie în afara lor, constituie pârghia fundamental  prin care se poate îmbun t i 

calitatea întregului proces de înv mânt. În acest fel, coala i familia se pot transforma în structuri 
dinamice, coordonatoare ale unei mase mari de colaboratori: copiii, elevii, asupra c rora trebuie s  
vegheze pentru buna lor încadrare în sistemul obliga iilor, îndatoririlor i disciplinei colare, pentru 
cre terea calit ii activit ii educative i a produsului uman final, , viitorii cet eni.  

Dac  interac iunile dintre familie i coal  sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea 
acestor rela ii se vor sim i mai puternic conecta i, mai optimi ti, mai respecta i i mai preg ti i în ceea 
ce prive te ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul înv rii. coala a teapt  ca p rin ii s  fie 
implica i, dar implicarea lor depinde de m sura în care sunt invita i, informa i i implica i în tot ce se 
întâmpl . 
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Înc  de la na tere, fiecare copil are un stil al s u unic. Pe parcursul cre terii sale, copilul î i scrie 
povestea propriei dezvolt ri, având originalitatea i individualitatea lui precum i nevoi specifice care 
vor îi vor genera i motiva evolu ia i comportamentul.  

Prima rela ie de tip social pe care orice copil o stabile te imediat dup  venirea sa pe lume este 
cea cu p rin ii s i. Aceast  rela ie de baz  pentru dezvoltarea copilului i apoi a adultului, este o piatr  
de temelie i un model pentru via a lui social , începând cu cea pre colar , colar  i de mai târziu, 
pân  la maturitate. 

De ce este atât de important  aceast  rela ie p rin i-copii? Pentru c  aceasta determin  
dezvoltarea copilului i împlinirea adecvat  a nevoilor sale.  

În primul rând copii au nevoie de dragoste: s  fie iubi i, s  se simt  iubi i, s  li se spun  c  sunt 
iubi i, s  li se arate c  sunt iubi i, i asta indiferent de comportamentul lor, i la bine i la r u. Cu 
prec dere la vârstele mici, copii în eleg c  sunt iubi i atunci când sunt dezmierda i i îmbra i a i. 
Exist  totu i momente în care p rin i sunt foarte ocupa i i copilul vine s  i îmbr i eze: foarte 
important este, ca ace tia s  nu fie respin i. O s rutare i o strângere la piept nu ne r pesc mai mult 
de un minut din activitate i copilul dvs o merit  cu orice prilej. Dragostea implic  i s -l ascult m pe 
copil, fiind important  pentru a afla nevoile copilului, dorin ele sale, gândurile i sentimentele lui.  

Toate acestea vor duce la realizarea unei bune comunic ri între p rin i i copil. Copilul va 
câ tiga astfel încredere în p rin i i va ti c  ori de câte ori va avea o problem  sau o nelini te va fi 
ascultat i va avea cu cine discuta. Tot aici putem încadra i acordarea aten iei, care în func ie de 
vârsta copilului poate consta într-o discu ie despre o anumit  tem  care îl preocup  sau a unui joc 
pentru copii cu vârste mai mici, sprijinul i ajutorul la lec ii, sau înv area unor deprinderi i 
cuno tin e extra colare. 

Atunci când coala i familia se sus in i se completeaz , ele pot asigura într-o mare m sur  o 
bun  integrare a copilului în activitatea colar , dar i în via a social . Cercet rile din domeniul 
educa iei arat  c , indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când p rin ii sunt parteneri 
cu coala în educa ia copiilor lor, se observ  o îmbunat ire a performan elor elevilor, o mai bun  
frecventare a colii, precum i reducerea ratei de abandon colar sau chiar a sc derii delicven ei 
juvenile. 

Totu i în rela ia coal - familie pot ap rea dificult i de ordin comportamental sau de ordin 
material. Aceste dificult i pot ap rea din impactul familial asupra rezultatelor colare ale copilului, 
participarea la gestionarea i procesul decizional din coal , dar i randamentul pedagogic al cadrelor 
didactice sau lipsa de timp a p rin ilor. Pentru a nu se ajunge la asemenea dificult i, este de preferat 
ca p rin ii s  ia leg tura cu coala nu doar atunci când sunt chema i la edin ele cu p rin ii sau atunci 
când copiii se confrunt  cu anumite dificult i. Ei trebuie s  participe la toate evenimentele importante 

31



ale colii (serb ri, festivit i, concursuri, spectacole, etc.), s  u ureze misiunea educativ  a colii prin 
continuarea educa iei în cadrul familiei, dar i s  manifeste disponibilitate pentru participarea la 
cursuri cu caracter educativ realizate pentru p rin i. 

Copii au nevoie i de reguli, limite i grani e. Existen a unui program, a unor cadre i reguli 
tiute i respectate atât de p rin i cât i de copil, dau copilului un sentiment de siguran  i îl înva  

pe mai târziu s  fie ordonat i s  se supun  autorit ii (profesori, efi, etc). 

 Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te copilul i a c rui 
influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. Leg tura copilului cu familia este extrem de 
puternic  i de neînlocuit, îns  coala a r mas punctul de pornire al orient rii colare i profesionale 
prin ac iuni de informare asupra posibilit ilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor 
profesionale i a aptitudinilor, de discutare a criteriilor dup  care elevii î i decid viitorul i ponderii 
de implicare a p rin ilor în alegerea  colii i a profesiei pe care copii lor o vor urma, dac  profesia 
aleas  este cea dorit  de copil i dac  aceasta din urm  are disponibilit i intelectuale.  

 ansele de a influen a un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute dac , prin aceste 
dezbateri, lectorate, activit i de consiliere p rin ii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri 
noi despre dezvoltarea i comportamentul tipic al copilului. Educarea pozitiv  a copilului presupune 
sprijinirea acestuia n fiecare etap  a dezvolt rii sale, cre terea autocontrolului i autonomiei lui, 
comunicarea cu claritate i respect, ncurajarea propriilor decizii ca baz  a responsabilit ii personale, 
construirea ncrederii n for ele proprii, f r  de care nu va avea curajul s - i caute propriul loc n lume 
i, nu n ultimul rând, grija i empatia fa  de cei din jur.  

Instrumentele principale ale educa iei pozitive sunt c ldura i structura. Îi oferim copilului 
c ldur  atunci când îi asigur m siguran a i protec ie, ne exprim m iubirea fa  de el prin cuvinte i 
gesturi i ne str duim în fiecare clip  s  în elegem ce simte, cum gânde te i care sunt nevoile sale. 
Dac  îi r nim când fac gre eli, ei se vor teme s  mai încerce. La fel ca noi, copii înva  cel mai bine 
când au informa ia, când sunt ajuta i s  g seasc  cele mai potrivite metode pentru a- i atinge scopurile 
i când în eleg motivele pentru care sunt stabilite reguli i limite. Asta înseamn  structur , care nu 

este coerci ie, control sau pedeaps ; ci mai degrab  structura ofer  copiilor instrumentele de care au 
nevoie pentru a reu i atunci când tu nu e ti lâng  ei.  

Construirea unei rela ii s n toase p rinte-copil presupune o combina ie de c ldur  i structur  
pe tot parcursul dezvolt rii copilului – de la na tere pan  la maturitate.  Pentru realizarea acestei 
combina ii este nevoie de un mod de gândire concentrat pe obiectivele pe termen lung, pe oferirea 
unui climat cald de înv are i pe informa ia de care este nevoie pentru a atinge acele obiective pe tot 
parcursul dezvolt rii copilului.  
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Din primii ani ai copilului, p rin ii îndeplinesc cel mai important rol în educa ia acestora. 
Educa ia parental , început  din primele luni de via , constituie c r mida de funda ie pentru educa ia 
copilului pe viitor. Atât din punct de vedere emo ional, cât i la nivel de cunoa tere, copilul are nevoie 
de îndrumare i ajutor, iar pionii principali sunt modelele parentale. Vârsta antepre colar  reprezint  
perioada de interac iune direct  a copilului cu lumea înconjur toare, având sprijinul total al p rin ilor. 
Începând cu vârsta pre colar , se mai adaug  i sprijinul cadrelor didactice în acest demers de 
cunoa tere i interac iune. Cu to ii tim expresia „cei apte ani de acas ”, care prin explica ia ei ni se 
ofer  clar scopul p rintelui în educa ia copilului i anume, acela de a-l face con tient de lumea 
înconjur toare în deplin  concordan  cu spectrul st rilor i emo iilor sale. Pe scurt, p rintele are rolul 
de a-i fi sprijin, partener, c l uzitor, prieten, dar mai ales p rinte! Primele sale deprinderi i aptitudini 
sunt înv ate de la p rin i, iar ace tia nu numai c  trebuie s  aib  grij  ca cel mic s  achizi ioneze i 
s - i însu easc  acestea, dar trebuie s  fie atent i la propria persoan , deoarece el reprezint  unicul 
model al copilului i cel pe care acesta îl va ”copia” întru totul.   

Un exemplu concret ar fi punerea fa  în fa  a doi copii, îns  crescu i în circumstan e diferite. 
Unul dintre ei cre te într-o familie iubitoare, în care p rin ii se implic  cu totul în cre terea i educa ia 
sa i un copil cre te într-o familie dezechilibrat  , în care nu are parte de aten ia p rin ilor. În cele mai 
multe dintre cazuri, diferen ele sunt foarte evidente, primul copil are parte de reu ite în via  i 
reu e te s  fie echilibrat i adaptat în orice circumstan , pentru c  a avut modele demne de urmat. 
Cel de-al doilea copil are multe încerc ri cu care se confrunt , nu reu e te s  fie echilibrat i s  se 
descurce în situa ii problematice. De aici, concluzia este evident , p rin ii poart  pe umerii lor viitorul 
copiilor lor, iar ace tia sunt cei mai potrivi i pentru o bun  via  a copilului.  

Mediul colar apare în via a copilului de la vârste fragede i reprezint  liantul dintre el i lumea 
înconjur toare. Prin coal  copiii descoper  lumea, încearc  s  o în eleag , s  poat  s - i croiasc  
propriul drum prin punerea în practic  a celor înv ate în coal . Dac  p rin ii reprezint  modele 
constante în via a copiilor, cadrele didactice sunt modelele temporare (dar care pot deveni i 
permanente), care prin devotamentul i dragostea lor, copiii ”prind aripi”. Nu degeaba se spune c  un 
profesor bun se vede dup  finalizarea colii, deoarece atunci se vede aplicabilitatea celor transmise 
de c tre el. Rolul colii este primordial în via a i dezvoltarea copilului, deoarece aceasta este 
”f uritoare de min i” i ”c l uzitoarea în via ”! Aici, ne putem raporta i la rela ia dintre coal  i 
mediul familial, care ar trebui s  fie mereu în strâns  leg tur , având o rela ie de interdependen . O 
bun  comunicare între cadrele didactice/ coal  i familie este cheia spre o dezvoltare cât mai valoric  
i armonioas  a copilului. Când rela ia dintre cele dou  modele reprezentative în via a copilului 

prezint  neîn elegeri, cu siguran  educa ia copilului are de suferit. În cazul problemelor de 
comportament, în care o prim  solu ie este colaborarea colii cu familia, aceasta nu exist  sau nu este 
în eleas  sau mai r u, comportamentul este negat de c tre p rin i, cu siguran  copilul va avea de 
suferit. Pentru binele i educa ia sa, aceast  rela ie trebuie s  fie una cât mai bun , bazat  pe o eficient  
comunicare i prin deschiderea c tre rezolvarea problemelor ce se ivesc pe parcurs în actul 
educa ional.  
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Consider c  atât coala, cât i familia îndeplinesc un rol important în educa ia copilului. Acesta 
are nevoie de iubire, în elegere, respect i modele demne de urmat. F r  p rin i devota i în educa ia 
copilului i care nu ofer  iubirea necesar , acesta va întâmpina mai mereu dificult i în via a sa. O 
rela ie de bun  comunicare între cei doi pioni principali din via a copilului, este cea mai bun  metod  
prin care copilul poate reu i în via ! 
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Dezvoltarea personalit ii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, colari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate i importan  cei mai importan i în dezvoltarea unei 
personalit i armonioase. 

Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt înconjura i de dragostea i ajutorul 
membrilor familiei au rezultate mult mai bune la coal  fa  de copiii ai c ror p rin i lucreaz  de 
diminea a pân  seara i care nu petrec prea mult timp împreuna cu ei. 

De ce este important  familia în educa ia copiilor? Pentru c  are o influen  deosebit  asupra 
copiilor, care dobândesc mult mai repede i mai u or cuno tin e despre obiceiuri comportamentale, 
stil de via , societate i natur  de la persoanele apropiate, cu autoritate în via a lor, decât de la 
profesori sau necunoscu i. 

P rin ii sunt primii dasc li ai copiilor. P rin ii sunt modele pentru copii, con tient sau 
incon tient. Dezvoltarea intelectual  este cea mai important , iar aici p rintele joac  cel mai important 
rol. În familie se formeaz  deprinderile de comportament cum ar fi respectul, polite ea, cinstea, 
sinceritatea, cump tarea, grija fa  de lucrurile personale i cele înconjur toare. Rezultatele mai 
multor studii arat  c  elevii care sunt înconjura i de dragostea i ajutorul membrilor familiei au 
rezultate mult mai bune la coal  fa  de copiii ai c ror p rin i lucreaz  de diminea a pân  seara i 
care nu petrec prea mult timp împreun  cu ei.  

P rin ii au nevoie de sprijin în educa ia copilului, iar noi, cadrele didactice avem posibilitatea 
de a veni în întâmpinarea p rin ilor. Ace tia ar trebui s  tie c  fiecare copil este unic, c  e s n tos ca 
în fiecare familie s  existe reguli de bun sim  care trebuie respectate. Acest proces numit educa ie nu 
se încheie practic niciodat , îns  e nevoie s  inem cont de fiecare etap  de dezvoltare pe care o 
traverseaz  copilul. Este important ca ambii p rin i s  fie consecven i în educarea celui mic. Educa ia 
se face cu echilibru, cu r bdare i mult  iubire. Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra 
copiilor. Sentimentul de siguran  se dobânde te în familie, este cel care îi ajut  s  dep easc  
obstacolele în via . Familia este primul sprijin în via a unui copil.  

Familia înseamn  în elegere, bucuria de a sta împreun . În cadrul unei familii moderne, bunicii 
au fost înl tura i din procesul de educare al copiilor. Ei particip  mai pu in la educa ia micu ilor. 
Multe familii apeleaz  la alte persoane sau institu ii sociale pentru a le supraveghea copii. Copilul are 
nevoie acas  de un mediu de via  în care s  se simt  în siguran . De multe ori acest mediu este fie 
unul pozitiv, fie negativ. Într-un climat educativ bun p rin ii sunt calmi cu copiii, iar ace tia simt când 
li se acord  aten ie, p rin ii sunt interesa i de necazurile lor, de rezultatele lor. Climatul negativ este 
acela când mama este lipsit  de autoritate, nu exist  consecven , p rin ii au opinii diferite în educarea 
copilului, amenin  verbal i aplic  chiar i pedepse corporale. Toate acestea las  amintiri nepl cute 
în mintea copiilor. Indiferen a, ca i „cic lirea” trebuie s  fie evitate de c tre p rin i. Educa ia pe care 
o ofer  p rintele copilului las  amprente uneori pentru toat  via a ceea ce se poate defini astfel:  

Copilul este oglinda p rintelui. Factorii determinan i în dezvoltarea personalit ii copilului sunt 
coala i familia. Pentru ca acest proces de educa ie s  fie unul cât mai bun este nevoie de colaborare 

între familie i coal . Dac  colaborarea dintre cele dou  este de calitate atunci copiii nu vor avea 
decât de câ tigat. 
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Cât de important  este educa ia din primii 7 ani? 
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         Dac  procesul de înv mânt începe cu prima zi de coal , educa ia începe din prima zi de via  
a copilului. Din nefericire, mai sunt i replici din partea unor p rin i, de genul: „Las -l, e prea mic, 
nu în elege, ce tie el, mititelul!“, „Când va merge la coal , se va cumin i“, pentru a „scuza“ purtarea 
urât  sau dezvoltarea neuropsihic  nesatisf c toare a copilului. Aceste „scuze“ tr deaz , de fapt, 
gre elile educative pe care le fac p rin ii în primii ani de via  ai copilului. 

Adaptarea la via a de colar 
Primele zile de coal  sunt un moment de schimbare în via a copilului. Dac  nu a mai fost într-

o colectivitate (c min, gr dini ), intrarea sa în coal  este prima l rgire important  a mediului s u 
social, mediu în care trebuie s  se integreze apoi pas cu pas. 

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce tiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc i nici 
în felul cum se poart . Fiecare dintre ace ti copii este imaginea vie a educa iei primite acas , educa ie 
a c rei amprent  se observ  cu u urin  în comportamentul copilului în noul s u mediu colar. 

Deprinderi elementare 
Educa ia este un proces continuu, care se desf oar  treptat i care trebuie s  in  pasul cu 

fiecare etap  de dezvoltare din via a copilului. Tot ceea ce se omite sau se gre e te în educa ie este în 
dauna copilului. De ce s  se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o 
serie de deprinderi elementare pe care trebuia s  i le fi însu it deja acas ? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibil , dar ea se face mai anevoios la 
vârsta colar , într-un moment în care copilul trebuie s  fac  oricum fa  unor cerin e cu totul noi 
pentru el, cum sunt înv area i adaptarea la via a de colar. 

Inadaptabilii 
Practica arat  c  majoritatea copiilor se adapteaz  relativ u or la via a colar . Totu i, exist  i 

copii care se adapteaz  anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivit  sau prin 
neputin a lor de a ine pasul cu ceilal i copii la înv tur . Aceast  situa ie este în mare m sur  
rezultatul unor gre eli educative din primii ani de via  a acestor copii. 

Iat  de ce socotim util s  v  prezent m pe scurt ce condi ii trebuie s  îndeplineasc  mediul 
familial pentru a asigura dezvoltarea armonioas  fizic  i neuropsihic  a copilului antepre colar i 
pre colar. 

Atmosfera de acas  
În afar  de satisfacerea trebuin elor sale de ordin material (hran , somn, condi ii de locuit, 

îmbr c minte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocup  primul 
loc.  Îngrijirea f cut  f r  participare l untric  nu poate satisface trebuin ele copilului. 

La polul opus se situeaz  dragostea zgomotoas , manifestat  la tot pasul prin îmbr i ri i 
s rut ri care cople esc copilul. Aceasta este dragostea plin  de sl biciune a p rin ilor care cedeaz  la 
cel mai mic capriciu al copilului ca s -i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va 
transforma într-un mic tiran, care crede c  totul i se cuvine, c  vrerea sa este suveran  pentru to i cei 
din jurul s u i va c p ta tr s turi negative de caracter (egoism, vehemen , lips  de respect etc.), 
tr s turi care, dac  nu se corecteaz , îl vor pune în conflict cu mediul social. 

Rela iile de afec iune dintre familie (p rin i, fra i, surori, bunici, etc.) i copil trebuie s  se 
bazeze pe autoritate i respect. 
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Pauzele 
Ca i adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale 

creatoare. De aceea, programul lui nu va fi plin pân  la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosfer  de 
ve nic  încordare. În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul s u sau pentru a-
i limpezi nepl cerile care survin în chip firesc în procesul educativ. 

Aceast  atitudine a educatorilor presupune mult tact, r bdare i o bun  cunoa tere a 
posibilit ilor de manifestare ale copilului. Dac  este împins de la spate în tot ceea ce face, se va 
produce un dezechilibru în func iile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului i transformându-
l într-o fiin  irascibil , nervoas . 

Realizarea tuturor cerin elor enumerate mai sus presupune existen a unui c min armonios, a 
unei ambian e familiale echilibrate, bazate pe dragoste, în elegere, respect între p rin i i copii. În 
func ie de rela iile din familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului fa  de oameni, 
fa  de obiecte, fa  de îndatoriri i se formeaz  conduita i caracterul lui. 
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În primii ani de via , educa ia copiilor este puternic marcat  de influen a familiei, în primul 
rând, i a mediului pre colar (educatoarea, grupa de copii), în al doilea rând, în care trebuie s  se 
integreze treptat. Cei dintâi pa i în educa ia timpurie, care sunt „baza fundamental  a înv rii” 
(Goleman, 2001), dup  cum sus ine Daniel Goleman, reprezint  „înclina iile emo ionale i sociale: 
siguran a de sine i interesul; s  tie ce tip de comportament se a teapt  din partea lui i cum s - i 
st pâneasc  impulsul gre it” (Goleman, 2001). Dou  elemente fundamentale în educa ia copiilor are 
în vedere Goleman în afirma ia lui: dezvoltarea emo ional  i cea social , care se reflect  în 
comportamentul altruist i orientat spre ajutorare. Cum pot familia i gr dini a s  sprijine educa ia 
copilului? inând cont de apte elemente cheie: încrederea – care const  în sentimentul de control 
asupra propriului comportament i a lumii înconjur toare; curiozitatea – alimentarea sentimentului 
descoperirii de lucruri noi; inten ia – dorin a de a ac iona cu perseveren ; controlul de sine – reglarea 
emo iilor conform vârstei; raportarea – capacitatea de a-i în elege pe al ii i de a rela iona cu ei; 
capacitatea de a comunica – dorin a de a- i transmite ideile; cooperarea - echilibrarea nevoilor proprii 
cu ale celorlal i. În continuare vom analiza felul în care familia i gr dini a pot contribui la buna 
educa ie a copiilor prin dezvoltarea altruismului i a comportamentului de ajutorare. 

Definirea conceptului de altruism este destul de dificil de realizat tocmai pentru c  de-a lungul 
timpului cercet tori din foarte multe domenii au încercat s -i identifice originile i s -l defineasc , 
fiecare, prin prisma unui anumit context: filosofic, psihologic, sociologic, economic. Majoritatea 
filosofilor i psihologilor de-a lungul timpului au sus inut c  omul este altruist pentru binele sau 
beneficiul propriu (Batson, van Lange, Ahmad & Lishner, 2003). 

În ultimii 25 de ani psihologii preocupa i de dezvoltarea social  au încercat s  g seasc  
motiva iile comportamentului de ajutorare. Din punct de vedere al scopului, cercet torii au g sit mai 
multe motiva ii: atunci când oferim ajutor pentru beneficiul personal, atunci când oferim ajutor pentru 
beneficiul altuia – altruismul, atunci când oferim ajutor pentru beneficiul unui grup – colectivismul, 
atunci când oferim ajutor dintr-un principiu pe care dorim s -l respect m – principialismul (Batson, 
van Lange, Ahmad & Lishner, 2003).  

În prima situa ie (cea egoist ), pentru beneficiul propriu o persoan  poate urm ri un câ tig 
material, social sau aprecieri i recompense; sau, pe de alt  parte, poate face ceva pentru a sc pa de o 
anumit  pedeaps ; sau poate face ceva pentru a reduce senza ia negativ  pe care i-o poate aduce o 
persoan  aflat  în nevoie (Batson, van Lange, Ahmad & Lishner, 2003).  

Pe de alt  parte, în cea de-a doua situa ie (cea altruist ), unul dintre motivele pentru care 
oamenii ajut  este empatia – pentru a primi un r spuns pozitiv din punct de vedere emo ional din 
partea celuilalt. 

Toate aceste situa ii prezentate mai sus, indiferent c  au ca scop bine f cut pentru sine, pentru 
cel lalt, pentru un grup de oameni sau din principiu, sunt situa ii care in de un anumit tip de 
comportament de ajutorare. O dimensiune a comportamentului de ajutorare o constituie 
comportamentul prosocial, altruismul fiind o component  a acestuia. Cum definim comportamentul 
prosocial? Îl putem defini drept „comportamentul orientat spre ajutorarea, protejarea, sprijinirea altor 
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persoane, f r  a a tepta o recompens  extern  sau ac iunea care nu aduce beneficii decât celui care 
primeste ajutorul” (Josu & Pavlenko, 2018).  

Dintre factorii care ajut  la înv area i dezvoltarea comportamentului prosocial putem 
enumera: familia, coala, grupul de covârstnici, mass-media. În acest sens s-a derulat un experiment 
care a constat în vizionarea de c tre copii cu vârste între 6 i 9 ani a unor filme care promovau 
comportamente prosociale. Ceea ce s-a constatat a fost impactul modelelor asupra copiilor – rezult  
de aici i faptul c  altruismul i celelalte comportamente prosociale pot fi înv ate de c tre copii prin 
imitare (Josu & Pavlenko, 2018). 

Comportamentul prosocial se înva  în timpul socializ rii primare i poate fi înt rit prin 
recompensare, dar i prin observarea consecin elor lui asupra altor persoane – prin înv are direct  
(Josu & Pavlenko, 2018). 

Cel mai important factor de predic ie a comportamentului prosocial este empatia. Daniel 
Goleman, prezentând ideile lui Hoffman i dorind s  aduc  în discu ie empatia i r d cinile 
altruismului, sus ine c  „exist  un fel de progres firesc al empatiei înc  din fraged  copil rie” 
(Goleman, 2001). În primii ani de via  copilul î i manifest  empatia oarecum instinctiv, prin anumite 
gesturi pe care le face sau le imit  când vede suferin a mamei sau a altor persoane din jur – este ceea 
ce cercet torii au numit la început „imita ie motorie” (Goleman, 2001, p. 127), acesta fiind chiar 
conceptul de la care a pornit ceea ce ast zi numim empatie, apoi la vârsta pre colarit ii copiii deja 
încearc  s  se implice i s  aline suferin a cuiva, iar la vârsta colarit ii mici copiii sunt capabili s  
în eleag  probleme ale unor grupuri cum sunt cei s raci sau cei marginaliza i. 

Empatia, ne spune acela i cercet tor, se construie te pornind de la con tientizarea de sine. Unei 
persoane care nu- i cunoa te i nu- i poate exprima emo iile îi va fi greu s  recunoasc  emo iile altora 
(Goleman, 2001). Termenul empatheia se traduce din greac  a se sim i în i desemneaz  capacitatea 
unei persoane de a experimenta experien a subiectiv  a unei alte persoane. 

Un concept asem n tor propun Goldstein i Siegel (2020), anume acela de „a te sim i sim it”: 
„este fenomenul care descrie conexiunile pe care le stabilim cu o alt  persoan  atunci când 
experien ele i emo iile noastre sunt acceptate i în elese de c tre cel lalt în manier  empatic ” (pp. 
383-384). Par ial, aceast  capacitate de a ne sim i sim i i este sinonim  compasiunii. 

În privin a vârstei, despre altruism s-a constatat c  are o cre tere semnificativ  în perioada 
copil riei pân  la vârsta de 6 ani; ulterior, în jurul vârstei de 7 ani tendin a de a fi altruist scade, ca 
mai apoi s  urmeze o alt  cre tere în perioada adolescen ei (Robinson & Jennifer, 2005). 

De i se discut  în repetate rânduri despre altruism ca fiind înn scut sau nu, p rerile 
cercet torilor fiind împ r ite, dimensiunea altruist  a copilului poate fi anihilat  sau ajutat  s  se 
dezvolte de c tre educatori i familie prin felul în care ace tia se comport  ca modele în fa a copiilor. 
A adar, nu e necesar ca coala s  le predea copiilor lec ii despre valori, ci s  îi înve e implicit despre 
valorile care ar trebui urmate (Noddings apud Robinson & Jennifer, 2005). Ceea e fundamental, 
a adar, pentru copii în primii ani de via  este ca altruismul i comportamentul de ajutorare – ca p r i 
fundamentale în educa ia copiilor – s  fie deja dobândite de p rin i i educatori i s  le asigure 
acestora „îndemnul necesar «de a fi pe propriile picioare»” (Goleman, 2001), deoarece acest îndemn, 
oferit în educa ia timpurie, constituie baza educa iei pe parcursul întregii vie i. 
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În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional.  

Informarea si formarea p rin ilor în ceea ce prive te colaritatea copilului presupune, cel pu in, 
ca fiecare p rinte s  cunoasc : obliga iile legale privind educa ia copilului; drepturile de care dispune 
pentru educa ia copilului; importan a atitudinii lui pentru reu ita colar  a copilului; metodele de 
colaborare cu coala. În acest scop este necesar un dialog între profesori si p rin i; profesorii trebuie 
s  primeasc  o preg tire în materie de rela ie cu p rin ii iar competen a lor în aceast  materie trebuie 
considerat  ca o aptitudine profesional ; p rin ii trebuie s  fie preg ti i pentru a juca rolul lor educativ 
în cooperare cu profesorii; colile trebuie s  asigure (asocia iilor) p rin ilor asisten a necesar .  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorin a de a ajuta elevii s  aib  
succes la coal  i, mai târziu, in via . Atunci când p rin ii, elevii si ceilal i membri ai comunit ii 
se consider  unii pe al ii parteneri în educa ie, se creeaz  în jurul elevilor o comunitate de suport care 
începe s  func ioneze. Parteneriatele trebuie v zute ca o component  esen iala în organizarea colii 
i a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simpl  activitate cu caracter op ional 

sau o problem  de natura rela iilor publice.  

Evolu iile rapide din via a social  genereaz  o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 
cuno tin elor, deprinderilor si valorilor pe durata vie ii. Din perspectiva unei analize sistemice, 
educa ia p rin ilor apare ca o dimensiune a educa iei permanente si coala este un mediu social 
organizatoric în care universul copilului se extinde dep ind constrângerea dependen ei materne. 
Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ie pe care copilul o prime te în familie, în 
coal  i de la comunitate.  

Rela ia coal -familie-comunitate este una în care fiecare factor interrela ioneaz  cu ceilal i. 
Colaborarea dintre coal  i familie presupune nu numai o informare reciproc  cu privire la tot ceea 
ce ine de orientarea copilului ci i înarmarea p rin ilor cu toate problemele pe care le comport  
aceast  ac iune. Pentru consolidarea unui set de valori stabil i coerent care sprijin  coala în formarea 
la copii a conduitei favorabile, a unui stil de via  s n tos mintal, emo ional, fizic i socio-moral am 
urm rit implicarea familiei i a comunit ii printr-un parteneriat. Familia reprezint  elementul cheie 
în socializarea copilului cu ceilal i copii din clas  fiind consultat  cu privire la activit ile educative 
(extracurriculare) i cu privire la activit ile op ionale pe care doresc s  le desf oare copiii (literatur  
pentru copii).  

Parteneriatul are un rol deosebit în func ionarea colii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia i 
se poate realiza astfel:  

 ajut  profesorii în munca lor; 
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 perfec ioneaz  abilit ile colare ale elevilor; 
 îmbun t esc programele de studiu si climatul colar; 
 îmbun ta esc abilit ile educa ionale ale p rin ilor elevilor; 
 dezvolt  abilit i de lideri ale p rin ilor; 
 faciliteaz  leg tura dintre familii, personalul colii i al comunita ii; 
 ofer  servicii i suport familiilor; 
 creeaz  o atmosfera mai sigur  în coal ; 
 ajut  la managementul colii. 

Scopul cre rii unor astfel de parteneriate este dorin a comun  de a ajuta elevii s  ob in  
rezultate foarte bune în acumularea cuno tin elor la coal , ca s  poat  reu i s  p easc  pe 
treptele superioare ale înv rii i pentru preg tirea lor de viitori adul i. Atunci când elevii, 
p rin ii, comunitatea devin i se consider  parteneri în educa ie, în jurul elevilor se formeaz  o 
comunitate de suport, care poate func iona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele 
reprezint  o component  esen ial  in organizarea si desf urarea activit ii în coal  i în clasele 
de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simpl  activitate op ional  sau o problem  de natura 
rela iilor publice.  

Trebuie avut în vedere c  colile de toate gradele sunt organiza ii responsabile pentru 
educa ia formal  a copiilor i a adolescen ilor i au obliga ia s  se achite de aceast  
responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include i familiile si comunita ile. Fiecare copil 
se deosebe te de ceilal i, în primul rând prin caracterul s u. Dup  cum un tâmplar nu lucreaz  în 
acela i mod i bradul si stejarul, tot a a i noi trebuie s  inem cont de ,,lemnul” fiului sau fiicei 
noastre, elevului sau elevei noastre, adic  de elasticitatea i rezisten a ,,capitalului s u biopsihic” 
pentru a ti ce putem face din el f r  prea multe riscuri. In ziua de azi educa ia este un fenomen 
social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a culturii, c tre genera iile de 
copii i tineri, in scopul preg tirii lor pentru integrarea in societate. Factorii institu ionali ai 
educa iei sunt coala, familia, biserica .a.m.d., totul educ : oamenii, lucrurile, fenomenele, dar 
în primul rând i în cea mai mare m sur  – oamenii. Între ace tia primul loc îl ocup  p rin ii i 
educatorii.  

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea 
este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil s  participe la 
dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  la via , s  fie preg tit pentru munc . Menirea colii este 
nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea 
de om. Ajungem i la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia 
exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. Primele no iuni educative pe care copilul 
le prime te sunt cele din familie. În familie se contureaz  caractere. Atât p rin ii cât i educatorii 
în timpul procesului de înv mânt trebuie s  intervin  în numeroase situa ii pentru a corecta 
comportamentul copilului.  

Îmbinarea eforturilor educative din familie i din coal  este nu numai recomandabil  ci i 
obligatorie, pentru c  de multe ori pe m sur  ce copiii evolueaz , p rin ii au de înfruntat alte i 
alte probleme care se ivesc la o alt  categorie de vârst  i care se repet  la genera iile urm toare. 
Dac  cele dou  medii educa ionale – coala i familia – se completeaz  i se sus in, ele asigur  
într-o mare m sur  buna integrare a copilului în activitatea colar  i pe plan general în via a 
social . Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bun  cunoa tere reciproc  si dep irea 
stereotipurilor i continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor.  

Iat  câteva principii ale colabor rii familie coal :  

 copiii s  se implice ca participan i activi în interac iunile familie- coala, centrat  pe 
înv are;  
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 s  ofere tuturor p rin ilor oportunit i de a participa activ la experien ele educa ionale 
ale copiilor lor, chiar dac  vin sau nu la coal ; 

 colaborarea familie- coal  s  fie folosit  pentru rezolvarea problemelor dificile i, 
drept cadru de s rbatorire a realiz rilor, a performan elor deosebite; 

 rela ia dintre cele dou  institu ii atât de importante s  constituie fundamentul 
restructur rii educa ionale i al reînnoirii comunit ii;  

 eficien a profesional  a cadrelor didactice, a administratorilor i a întregului personal 
al colii s  fie maximizat  prin dezvoltarea unor abilit i concrete, esen iale, conexiuni cu 
p rin ii i comunitatea.  

Scopurile aferente acestor principii ar fi:  

 s  ajut m colile s  priveasc  parteneriatele cu familia ca pe o prim  resurs  i nu ca 
pe un ultim refugiu, în promovarea înv rii i dezvolt rii; 

 s  stabilim colaborarea coal  – familie la nivel na ional, ca pe un standard al 
politicilor i practicilor educa ionale.  

Atunci când p rintii, elevii i ceilalti membri ai comunit ii devin i se consider  parteneri 
în educa ie, în jurul elevilor se formeaz  o comuniune de suport, care poate func iona ca un 
angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezint  o component  esen ial  în organizarea i 
desf urarea activit ii în coal  i în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simpl  
activitate op ional  sau o problem  de natura rela iilor publice.  

În rela ia coal -familie pot ap rea dificulta i de ordin comportamental, întâlnite atât la 
p rin i, cât i la profesori i la conducerea colii, sau de ordin material; rela ia respectiv  cere un 
surplus de efort din punct de vedere material i de timp. Aceste dificult i pot ap rea din p rerile 
divergente privind responsabilitatea statului i a familiei cu referire la educa ia copiilor, libertatea 
de alegere a colii, de c tre p rin i, impactul familial asupra rezultatelor colare ale copilului, 
randamentul pedagogic i datoria parental , participarea la gestionarea i procesul decizional din 
coal . În rela ia coal -familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezint  un 

element esen ial în cadrul serviciului f cut altora, f r  a se gândi la avantaje personale, cu alte 
cuvinte competen a, servirea clien ilor, un cod de etic  profesional . Din aceast  perspectiv , se 
pune întrebarea: ce ca tig  profesorul într-o cooperare cu familia?  

Se apreciaz  ca acest câ tig poate fi un statut revalorizator în ochii societ ii; cooperarea cu 
familia poate fi un test profesional i poate fi considerat ca f când parte din datoria profesional  
a profesorului deoarece:  

 p rin ii sunt clien i ai colii;  
 eficacitatea înv amântului evaluat  la coal  poate fi ameliorat  prin cooperare între 

coal  i familie; 
 p rin ii sunt responsabilii legali de educa ia copiilor lor i pot evalua cu exigen  

rezultatele activit ii colare.  

În acest context, se pune întrebarea: de rela iile cu familiile trebuie s  se ocupe profesori  

specializa i sau tot profesori? Solu ia cea mai potrivit  ar fi ca to i profesorii s  aib  rela ii 
obi nuite de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc sui urile sau c derile elevilor, iar 
consilierii specializa i - pentru cazuri dificile. 

Educa ia r spunde atât cererii sociale cât i nevoilor i aspira iilor individuale. Presupune 
eliberarea energiilor l untrice, prin împlinirea armonioas  i creatoare, a insecurit ii, inferiorit ii i 
dependen ei pe care le poate sim i fiin a uman  într-o societate aflat  într-o schimbare rapid . 

Dac  p rin ii i cadrele didactice lucreaz  împreun , se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 
cerin ele sale pot fi îndeplinite. Un parteneriat între familie i coal  nu se poate construi foarte 
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repede, ci sunt necesare etape bine planificate. Aceast  planificare duce la stabilirea unei rela ii de 
încredere i cooperare activ  cu cadrele didactice i al i profesioni ti, familia fiind unul dintre factorii 
a c ror contribu ie este foarte important  în procesul de integrare colar  a copiilor. 
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Conform datelor de la Universitatea Harvard, creierul se dezvolt  rapid în primii ani de via , 

înainte de a împlini 3 ani, în creierul unui copil s-au format deja 1 milion de conexiuni neuronale în 
fiecare minut. Aceste conexiuni devin sistemul de cartografiere al creierului, reprezentând o 
combina ie de interac iune de a oferi i de a primi.  

Astfel, în primul an plânsul reprezint  un semnal comun pentru aten ia/grija p rintelui. 
Interac iunea de a oferi i a primi const  în faptul c  p rintele r spunde la plâns hr nindu-l, 
schimbându-i scutecul sau leg nându-l. Cu toate acestea, pe m sur  ce copilul cre te acest tip de 
interac iune poate fi exprimat prin jocuri de rol; prin intermediul lor p rintele îi transmite copilului 
c  este atent la el i interesat de a purta o discu ie. Acestea pot forma modul în care copilul înva  
normele sociale, abilit ile de comunicare i ce este permis/interzis într-o rela ie interuman .  

Poate p rea c  factori stresori ai vie ii - griji financiare, probleme de cuplu, îmboln viri sau 
chiar timpul excesiv petrecut pe telefonul moblbil vor afecta semnificativ dezvoltarea copilului, în 
special dac  influen eaz  interac iunile de tip a oferi i a primi. Adev rul este c  pot ap rea efecte 
negative pe termen lung, îns  nu te transform  într-un p rinte r u. Dac  nu r spunzi ocazional la 
interac iunile cu copilul nu înseamn  c  vei anihila dezvoltarea creierului; momentele ratate nu devin 
întotdeauna tipare disfunc ionale. Dar pentru p rin ii care au factori stresori permanen i este 
important s  nu neglijeze interac iunea cu copilul în perioada timpurie a copil riei.  

Aten ia p rintelui poate ajuta p rintele s  fie mai prezent în via a copilului s u; exercitarea 
aten iei este o abilitate extrem de important  deoarece interac iunile de a oferi i a primi pot afecta 
stilul de ata ament al copilului, având un impact asupra modului în care vor dezvolta rela ii în viitor. 

În baza observa iilor a concluzionat c  exist  patru tipuri de ata ament: sigur, anxios-nesigur, 
anxios-evitant, dezorganizat. Astfel, copiii siguri s-au sim it tulbura i când p rintele a plecat, dar s-
au lini tit la revenirea sa. Cei anxio i-nesiguri s-au sup rat înainte de a pleca p rintele i dependen i 
când acesta a revenit. Copiii anxio i-evitan i nu sunt sup ra i de absen a p rintelui, dar nici nu sunt 
încânta i când acesta s-a întors în camer . Copiii cu tip de ata ament dezorganizat sunt cei abuza i 
fizic i emo ional; le este dificil s  se simt  alina i de p rin i, chiar dac  ace tia nu le fac niciun r u. 

Ce înseamn  carantina pentru un copil de 7 ani: Povestea care a schimbat perspectiva tuturor 
Hilary Jacobs Hendel, psihoterapeut specializat în ata ament i traum  sus ine c  "dac  

p rintele are tendin a de a fi suficient de bun i conectat la copilul s u în 30% din timp, copilul 
dezvolt  un ata ament sigur. Ata amentul este capacitatea de adaptare pentru a face fa  provoc rilor 
vie ii". Iar ata amentul sigur este stilul ideal. Copiii cu acest tip de ata ament se întristeaz  când 
pleac  p rin ii, dar sunt capabili s  fie alina i de alte persoane; sunt extrem de încânta i când p rin ii 
revin, demonstrând c  realizeaz  faptul c  rela iile sunt demne de încredere i solide. Când vor cre te 
se vor baza pe rela ii cu p rin ii, profesorii i prietenii, privind aceste interac iuni drept locuri sigure 
unde le sunt întrunite nevoile. 

Stilurile de ata ament sunt stabilite devreme în via  i pot avea un impact asupra modului în 
care o persoan  reg se te satisfac ia într-o rela ia le maturitate. De exemplu, adul ii care în copil rie 
au beneficiat de hran  i ad post, dar c rora le-au fost neglijate nevoile emo ionale au tendin a de a 
dezvolta un tip de ata ament anxios-evitant; se tem de un contact prea apropiat i pot s  resping  
oameni pentru a se proteja de durere. Se tem de abandon, devenind hipersensibili la respingere. 
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        Rela iile reprezint  cele mai importante experien e pentru mediul unui copil deoarece îl pot 
înv a despre lumea din jur, modelând modul în care prive te lucrurile. Prin rela ii copilul înva  c  
lumea este sigur , dac  este iubit, cine îl iube te, ce se întâmpl  când plânge, râde sau se strâmb .  
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Familia a fost constituit  înc  din cele mai vechi timpuri, urm rind asigurarea continuit ii i 
afirm rii depline a fiin ei umane. Pe parcurs, îns  contextul familial cu tot ceea ce implic  el, i 
anume, membrii acesteia, rolul lor familial, rela ia dintre ei, atitudinea i interesul manifestat pentru 
o atmosfer  cât mai confortabil , s-a schimbat, adaptându-se la societatea din care apar ine. De i 
aparent independent , organizarea i evolu ia sa sunt determinate de organizarea i evolu ia societ ii. 
Transform rile ce se produc în via a social  determin  modific ri structurale i func ionale în via a 
de familie. Familia se subordoneaz  intereselor individuale i scopurilor sociale, dar cu toate acestea 
r mâne o entitate de sine st t toare. Ea este universal , i exist , permi ând omului s  î i contureze i 
s  î i dezvolte propria sa natur , astfel încât umanitatea s  tind  c tre perfec iune, c tre ideal. Familia 
a fost, este i va continua s  fie prima colectivitate uman  caracteristic  omului i absolut necesar  
naturii umane, c ci în cadrul familiei individul are parte de o atmosfer  de intimitate, în care cople it 
de variate solicit ri existen iale se poate, în sfâr it, destinde. 

Potrivit lui A. Berge, fiecare copil este oglinda mediului s u familial, astfel încât, „mediul 
familial ac ioneaz  concomitent printr-un fel de osmoz  i prin imaginile pe care le prezint  copilului 
pentru a-l ajuta s  se încadreze în existen  i s  se dezvolte dup  modelul celor care-l înconjoar  i 
cu care el este în mod firesc înclinat s  se identifice. Într-un mediu dizarmonizat, este evident, mai 
dificil pentru individ s - i g seasc  unitatea interioara”. Men inându- i aceea i idee, A. Berge 
amintea ca „familia constituie un soi de personalitate colectiv , a c rei armonie general  influen eaz  
armonia fiec reia dintre p r i”. Având în vedere c  p rintele este principalul manager al rela iei filiale, 
el trebuie s  asigure evolu ia acestor rela ii atât în con inut, cât i în form , modificându- i 
expecta iile, cerin ele i comportamentele în concordan  cu dezvoltarea fizic  i psihic  a copilului. 

Cadrele didactice i p rin ii – formatori ai atitudinii copiilor fa  de înv are  

Cadrele didactice i p rin ii sunt persoane semnificative psihologic pentru elevi, fiind în dreptul 
de a evalua copilul, c  membru al familiei sau ca elev – postur  social  cu anumite drepturi i 
responsabilit i. Influen a acestora se manifest  la nivel psihologic i psihosocial. Putem expune 
succint c ile pe care sunt influen ate rezultatele înv rii de c tre aceste categorii sociale.  

1. A tept rile, fenomen binecunoscut în psihologia social , afecteaz  profund performantele 
colare ale copiilor: dac  cadrul didactic a teapt  rezultate pozitive de la un elev pe care el îl considera 

bun i cu poten ial, acesta este încurajat s  încerce, s  î i dea str duin a, s  se ridice la nivelul 
a tept rilor profesorului; el îi va oferi mai mul timp, detalii, întreb ri, va fi binevoitor în comunicare, 
îl va sus ine moral, ar tându-se mai deschis pentru colaborare. În cazul a tept rilor de la un elev care 
nu a reu it înc  s  se manifeste, este mai retras, nu pune întreb ri, cadrul didactice va avea atitudine 
rezervat  pân  la negativ , fapt care va influen a negativ rezultatele colare ale acestuia.  

2. Profesorii sunt modele de comportament pentru copil. Nu rar se întâmpl  ca un copil, în 
special la vârste mai mici, s  imite figurile de autoritate – profesorii fiind printre primele. Copilul 
poate adopta mimici, gesturi, expresii i chiar modul general de a comunica al unui profesor, 
admirând aceast  persoan  i dorindu- i s  fie asemeni ei. Stilul unui profesor constituie un model – 
fie c  este vorba de un stil autoritar, unul empatic, unul agresiv.  
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3. Rela ia profesor-copil influen eaz  modul de integrare a acestuia în mediul colar. Un copil 
care se descurc  cu sarcinile colare, îi place s  înve e, s  participe la activit ile colare, care se simte 
integrat în mediul colar este copilul care se bucur  de o rela ie bun  cu profesorii. Iar rela ia bun  cu 
profesorii asigur  implicarea copilului, respectarea regulilor colare, motiva ia copilului de a avea 
rezultate bune. i, invers, rela iile precare cu cadrele didactice, cu colegii, pot genera atitudine 
negativ  fa  de coal , diminueaz  motiva ia i îl fac s  nu aib  respect pentru mediul colar. Dar 
satisfac ia i motiva ia sunt esen iale pentru performan ele colare bune.  

4. Profesorii pot na te interesul pentru înv are la copil sau, dimpotriv , pot face educa ia s  i 
se par  o obliga ie dificil  i plictisitoare. Totul depinde de felul în care profesorul interac ioneaz  cu 
elevii s i i de cum le prezint  informa ia. Profesorii care pot explica pe în elesul copilului, care pot 
prezenta informa ia într-un stil mai pu in rigid, care nu evalueaz  bazându-se doar pe memorare pot 
face un copil s  fie mai stimulat s  înve e, chiar s  aib  interesul de a înv a ( i nu s  urasc  înv area). 

i aspira iile copilului în leg tura cu performan ele sale colare sunt influen ate în principal de c tre 
profesor ( tie acesta s  încurajeze, s  aprecieze rezultatele i s  critice elevii într-un mod constructiv, 
f r  a le afecta încrederea?).  

5. Profesorii pot forma aspira iile profesionale ale copilului. Exist  profesori ce în eleg copilul 
i care sunt iubi i i admira i de c tre acesta; ace ti profesori pot avea o influen  major  în alegerile 
i aspira iile profesionale de viitor ale copilului, în domeniul de activitate preferat (câ i nu am ales un 

domeniu, care era cel al unui profesor iubit sau urmând sfatul acestuia?).  

6. Profesorii sunt un sprijin pentru copil. Influen a profesorilor asupra copilului nu se limiteaz  
la educa ie i performante colare. Ei sunt uneori un ghid i sprijin pentru copil care le poate cere 
sfaturi acestora. Copilul poate alege s  mearg  mai degrab  la un profesor cu care are o rela ie bun  
decât la p rin ii s i (îi este uneori jen  de p rin i sau se poate gândi c  ace tia nu l-ar putea ajuta). 
Des, un copil va apela la sfaturile i ajutorul profesorului când are probleme cu al i elevi în coal  
(profesorii cunosc deseori multe despre rela iile între elevi), dar i când are probleme acas .  

7. Familia i atitudinea copilului fa a de înv tur . Orice p rinte î i dore te s  aib  un copil 
inteligent, sociabil, necomplexat, cu o bun  imagine de sine. Îns  nu to i copiii ajung s  gândeasc  i 
s  ac ioneze a a cum i-ar dori p rin ii lor, pentru c  nu to i au fost educa i în acela i fel. Aici intervine 
coala (consilierea colar , educa ional ), înv torul (consilierul colar) poate cre te încrederea în 

sine a copiilor, poate stimula creativitatea, talentul sau pornirile acestora, poate avea rolul hot râtor 
în dezvoltarea aptitudinilor copiilor. 

Cunoscând bine copiii, îi putem educa i forma, îi putem ajuta s - i dezvolte armonios 
personalitatea. „Când profesorii vor fi mai aproape de elevi, când vor disp rea violen a i gestul 
brutal, când se va renun a la pedeaps  i se va face apel la sim ul demnit ii i al ra iunii, când se va 
învedera noble ea muncii, a cinstei i a polite ii, prin exemplul educatorilor în i i, atunci se va stabili 
un climat cu adev rat propriu educa iei omului”. Elevii au, de regul , dou  atitudini distincte fa  de 
înv tur : atitudinea pozitiv  i cea negativ . Înc  de la debutul colarit ii, elevii trebuie deprin i 
treptat s  înve e din convingere, din proprie ini iativ , independent. Analiza atent  a cauzelor unui 
randament sc zut la înv tur  ne conduce la concluzia c , în multe cazuri, acesta este generat de 
atitudinea necorespunz toare fa  de munca colar . „A reu i la înv tur  i a r mâne în urm  din 
punct de vedere moral înseamn  mai curând a r mâne în urm , decât a reu i”, spunea Comenius. 

Revizuirea sistemului de rela ii stabilite între factorii educa ionali este determinat  de adaptarea 
sistemului de educa ie la noile realit i economice, politice, socio-culturale, ce se vor focaliza pe 
adoptarea unor noi atitudini fa  de elev i pe flexibilitatea rela iilor între actorii educa ionali. O 
problem  semnificativ , foarte actual  reliefat  de cercet rile tiin ifice promovate în domeniul 
psihologiei i abordat  în varii documente de politici educa ionale la nivel na ional i interna ional 
devine implicarea p rin ilor în via a colar , interac iunea dintre p rin i i cadre didactice pentru 
dezvoltarea personalit ii elevului i ob inerea performan elor colare, or i sus inerea înv rii pe tot 
parcursul vie ii.  
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Parteneriatul familie- coal  constituie una din priorit ile educa ionale. Asigurarea unei depline 
unit i de ac iune a tuturor factorilor educativi: coal , familie i alte institu ii de educa ie – prezint  
una dintre cele mai importante condi ii ale cre terii eficien ei activit ilor educative. Premise 
temeinice pentru educarea capacit ii de înv are a copiilor, constituie conlucrarea p rin ilor cu 
coala, înso it  de facilitarea condi iilor favorabile de dezvoltare psihic  i fizic , climatul i 

bun starea psihologic , nivelul de aspira ii al familiei i al mediului social. Printre preocup rile 
speciali tilor psihologi, ce s-au conturat în institu iile educa ionale, devin ast zi slaba implicare a 
p rin ilor în via a colar  a copiilor, dar i dezacordurile ce apar între p rin i i cadre didactice, care 
neîn elegându- i corect rolurile, mai exact noile roluri, se învinov esc reciproc.  

Un impediment al implic rii parentale eficiente în înv are este insuficienta dezvoltare a 
abilit ilor de comunicare, atât ale p rin ilor, cât i ale cadrelor didactice – reprezentând o barier  
important  în calea construirii unor colabor ri favorabile coal -familie.  

Interac iunea dintre p rin i i profesori este necesar  pentru: prevenirea apari iei unor probleme 
de înv are, comportamente toxice sau adictive a copiilor; schimbul de informa ii, opinii, idei; 
solu ionarea problemelor comune; dezvoltarea armonioas  a personalit ii copiilor; îmbun t irea 
calit ii educa iei i înv rii; extinderea procesului de înv are pe parcursul întregii vie i. 

Implicarea p rin ilor în activitatea colar  a copiilor se realizeaz  pe dou  dimensiuni 
principale: 

 • dimensiunea rela iei p rinte-copil (cunoa terea profesorilor, colegilor, prietenilor copilului, 
controlul rezultatelor colare, controlul i ajutorul la temele colare); 

 • dimensiunea rela iei familie- coal  (întâlnirile p rin ilor cu reprezentan ii colii – colective 
sau individuale, formale sau informale, la edin ele cu p rin ii, la serb ri colare).  

În accep iunea lui de W. Jaynes, indicatori semnificativi ai implic rii parentale în educa ie 
reprezint : implicarea general  a p rin ilor, implicarea specific  a p rin ilor, expecta iile p rin ilor, 
implicare activ  i participare, comunicarea, temele pentru acas , stilul parental. Opera ionalizarea 
mai clar  a conceptelor de implicare i de participare a p rin ilor permite diferen ierea urm toarelor 
tipuri de implicare parental  i anume:  

• spontan  (porne te de jos în sus) versus planificat  (de sus în jos) – cea din urm  se refer  la 
interven ii sau programe construite cu scopul de a rezolva problema insuficien ei particip rii sau 
absen ei p rin ilor; 

 • implicarea acas  – ar putea viza discu iile acas  despre activit ile de la coal  versus 
implicarea la coal  – relev  participarea p rin ilor în activit ile colii sau aspecte de organizare a 
activit ii colare: comunicarea cu coala, rela ia coal –p rin i. Este relevant  cunoa terea de c tre 
p rin i a importan ei atitudinilor sale pentru reu ita colar  a copilului i a beneficiilor implic rii 
parentale în via a colar . Analiza literaturii de specialitate atest  c , implicarea p rin ilor în educarea 
copiilor îmbun t e te o serie de indicatori de succes colar:  

• frecven  regulat  la coal ; • abilit i sociale mai bune; • adaptare mai bun  la mediul colar; 
• un sentiment mai accentuat al competen ei personale i eficien ei în înv are; • implicarea mai mare 
în activit ile colare; • credin  mai înalt  în importan a educa iei . Pe lâng  efectele pozitive ale 
particip rii p rin ilor asupra achizi iilor cognitive ale elevilor, alte studii au identificat i efecte 
pozitive legate de adaptarea social  a copiilor, vizând urm toarele aspecte: comportamentul copiilor, 
motiva ia lor, competen a social , rela ia dintre elevi i profesori, rela iile dintre copii etc..  

Atitudinea suportiv , deschis , de implicare a p rin ilor în activit ile copilului are o influen  
determinant  în varii aspecte ale vie ii psihice ale acestuia, cum ar fi: formarea imaginii de sine, 
încrederii în sine, stimei de sine, sistemului de valori, sentimentele de bun  stare, de confort psihic 
(well-being), de satisfac ie i optimism. De asemenea, este primordial aportul p rin ilor, dar i a 
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cadrelor didactice în dezvoltarea permanent  a personalit ii copilului. Promovarea i implementarea 
procesului de înv are pe tot parcursul vie ii, conform tendin elor de integrare european , solicit  
dezvoltarea resurselor pentru asigurarea acestui proces, i anume este nevoie de persoane 
independente, responsabile, capabile de a lua decizii rapid i eficient, autoafirmate, adaptabile, ce 
posed  inteligen , voin , capacitate de a ac iona dinamic într-un spa iu ce se schimb  rapid. Procesul 
de înv are pe tot parcursul vie ii sus ine dezvoltarea personal  i consolideaz  responsabilitatea, 
independen a personalit ii, motiva ia pentru înv are, capacitatea de decizie a personalit ii. În 
acela i timp, procesul de înv are reprezint  i o condi ie de dezvoltare a responsabilit ii, motiva iei, 
capacit ii de decizie i independen ei personale.  

Metode de asigurare psihologic  a implic rii p rin ilor i cadrelor didactice în procesul de 
înv are pe tot parcursul vie ii a elevilor  

Instrumente de diagnosticare psihologic  a p rin ilor i cadrelor didactice: 

Un rol cheie de facilitare a interac iunii dintre actorii educa ionali le revine serviciilor de 
asisten  psihologic  din institu iile educa ionale sau birouri, centre psihologice. Psihologul ar fi 
important s  fie mediatorul i facilitatorul interferen elor între mediul familial i cel colar. Colectarea 
de informa ii, fapte, date vizând p rin ii, cadre didactice i elevi din mai multe surse, constituie o 
prioritate pentru specialistul psiholog, în scopul select rii direc iei de activitate psihologic , 
metodelor i tehnicilor de suport psihologic i de elaborare în baza rezultatelor ob inute a unui 
program de interven ie psihologic  în activitatea cu p rin ii, cadrele didactice sau elevii. 
Instrumentele psihologice nu se aplic  izolat i independent una de alta, ci organizat i în acord cu 
anumite principii teoretico- tiin ifice, pe baza unei anumite concep ii generale asupra fenomenelor 
cercetate. 

 Concep ia general  i principiile determin  selectarea anumitor instrumente psihologice, 
aplicarea lor i mai ales interpretarea rezultatelor cercet rii. Selectarea i aplicarea metodelor i 
instrumentelor de diagnosticare psihologic  a reprezent rilor i atitudinilor p rin ilor, cadrelor 
didactice, referitor la dezvoltarea personalit ii elevilor i implicarea în preg tirea acestora pentru 
înv area pe tot parcursul vie ii se vor fundamenta pe un ansamblu de principii pe care le eviden iem 
în cele ce urmeaz :  

• principiul utiliz rii unui set de metode în diagnosticarea psihologic . Conform acestui 
principiu, este necesar de utilizat o varietate mare de metode, tehnici i procedee din arsenalul 
psihologiei practice. Aceste metode aplicate în practic  au demonstrat c  se pot completa reciproc i 
reprezint  un instrumentar adecvat de acordare a unui ajutor psihologic eficient subiec ilor;  

• principiul determinismului în sistemele psihologice. Potrivit acestui principiu, condi iile 
externe nu determin  rigid i f r  echivoc esen a obiectului i  rezultatul influen ei acestuia, ci se 
reflect  prin intermediul celor interne ;  

• principiul dezvolt rii personalit ii în activitate – eviden iaz  o posibilitate principial  de a 
influen a asupra form rii personalit ii în general sau asupra anumitor calit i prin orientarea i 
organizarea activit ii; 

 • principiul relevan ei i calit ii – serviciile de asisten  psihologic  vor r spunde nevoilor de 
dezvoltare personal  i sociale, iar activit ile realizate se vor raporta la standardele na ionale de 
referin  i la bunele practici na ionale i interna ionale;  

• principii etice: principiul responsabilit ii tiin ifice i profesionale. Trebuie punctate unele 
metode i instrumente psihologice pentru identificarea i evaluarea reprezent rilor i atitudinilor 
p rin ilor, a cadrelor didactice referitoare la dezvoltarea personalit ii elevului i preg tirea acestuia 
pentru înv area pe tot parcursul vie ii. Totodat , vom stabili i nevoile de ajutor psihologic a 
p rin ilor i cadrelor didactice în acest sens. Analiza de nevoi a cadrelor didactice i a p rin ilor se 
poate realiza prin: metoda observ rii, metoda convorbirii, interviuri, focus grupuri, chestionare pentru 
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a identifica percep iile i reprezent rile p rin ilor (cadrelor didactice) referitor la rolul profesorului, 
educa ie, coal , înv are, orientarea colar  a copiilor etc.  

Instrumentele de diagnosticare psihologic  ce pot fi administrate în activitatea cu p rin ii, 
cadrele didactice, dar selectiv i cu elevii, recomandate de noi în acest context sunt: 

 • Tehnica „Asocia ii libere” sau evocarea liber  (elaborat  de M. Batog) – asocia iile libere 
reprezint  una dintre cele mai frecvent utilizate în culegerea datelor. Subiec ii sunt ruga i s  enun e, 
pornind de la un termen inductor – expresiile ce le vin primele în minte, atunci când se gândesc la 
aceasta i s  le noteze. Avantajul acestei tehnici rezid  din faptul c  subiectul evoc  termenii asocia i 
spontan i f r  a fi influen a i. 

• Chestionar pentru p rin i în vederea preg tirii elevilor referitor la înv area pe tot parcursul 
vie ii (elaborat de M. Batog). Prin intermediul acestui instrument psihologic stabilim i opiniile 
p rin ilor vizavi de problema dat . 

• Chestionar pentru cadrele didactice referitor la preg tirea elevilor pentru înv area pe tot 
parcursul vie ii (elaborat de M. Batog). 

 • Studiul de caz – se analizeaz  situa ii în care p rin ii ofer  suport sau nu, pentru participare 
la instruirea i educa ia copiilor. Studiile de caz surprind situa ii rare, de excep ie, situa ii-prototip, 
situa ii de impas etc. Este o metod  folosit  pentru analiza i discutarea unui „caz”, de pild , o situa ie, 
particular  a unui elev, a unui grup de elevi, a unei coli, a unui cadru didactic. Totodat , sus ine 
crearea studiilor de caz cu inspira ii din experien ele personale ale beneficiarilor. Metoda propune 
g sirea motivelor i solu iilor, identificarea finalurilor fericite. În studiul unui caz sunt prezente câteva 
verigi-etape. În primul rând este familiarizarea cu cazul i mai ales p trunderea, cunoa terea acestuia. 
Se define te cazul, urmeaz  procurarea informa iei necesare, sistematizarea acesteia i pe aceast  
baz  are loc analiza situa iei prezente. În al doilea rând, se stabilesc diferite variante de solu ionare. 
Etapa a treia a prelucr rii cazului const  în adoptarea unei variante optime – rod al inteligen ei 
colective.  

• Chestionarul privind stilurile parentale (CSP) – permite stabilirea stilului dominant de 
parenting în func ie de comportamentul adoptat: autoritar, perfec ionist, democratic, permisiv, 
neimplicat. Analiza datelor CSP se ob ine în urma stabilirii comportamentelor parentale în raport cu 
copilul s u. 

• Chestionar-aplica ie. Valorile i virtu ile personalit ii se utilizeaz  în scopul evalu rii 
valorilor personale i a celor familiale la adolescen i i p rin i. 

• Chestionarul Stilul intercomunic rii familiale se administreaz  la p rin i i adolescen i. 

• „Chestionarul de identificare a stilului decizional” – identific  modalit ile în care persoanele 
adopta o decizie. Chestionarul poate fi administrat atât la elevi, cât i p rin i, cadre didactice. S.G. 
Scott i R.A. Bruce  sus in c  stilul decizional poate fi definit ca fiind „modelul de r spuns obi nuit 
manifestat de un individ confruntat cu o situa ie decizional . Stilul decizional nu este o tr s tur  de 
personalitate, ci o reac ie bazat  pe obi nuin  într-un context decizional. Chestionarul con ine 20 de 
afirma ii ce necesit  a fi apreciate de responden i în func ie de felul de a lua decizii în general. 
Rezultatele sunt cotate în raport cu 5 stiluri decizionale: stilul ra ional, stilul dependent, stilul evitant, 
stilul spontan, stilul intuitiv. Stilul ce ob ine un punctaj maxim este predominant. Un proces de decizie 
echilibrat include elemente din majoritatea stilurilor decizionale i necesit  a fi adaptat situa iei 
specifice 

• Metoda proiectiv  „H r ile – spa iile de via ” – activit ile grafice sunt u or accesibile 
p rin ilor, fac vizibile aspecte mai pu in con tientizate, permit conturarea unei imagini clare a 
influen elor i modelelor care ac ioneaz  în spa iul vie ii; pun în eviden  strategia de organizare 
interioar  a individului; au ca rezultat un produs concret-harta, identific  obstacolele, punctele tari, 
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resursele personale, valorile i credin ele; permite reflec ii critice. Harta contureaz  spa iul de via  
al participan ilor.  

• Analiza produselor activit ii – examinarea fi elor de lucru, posterelor, scrisorilor, 
portofoliilor, colajelor, desenelor realizate de p rin i, cadre didactice, elevi etc. Analiza psihologic  
a produselor activit ii are, de asemenea, o frecven  de aplicare, nu numai pentru „descifrarea” unor 
tr s turi de personalitate (aptitudini, atitudini, interese – de exemplu, ci i pentru cunoa terea direct  
a gradului de formare a unor priceperi i deprinderi, în numeroase domenii).  

• Observarea comportamentului beneficiarilor în cadrul unui joc de rol – aprecierea 
comportamentului p rin ilor, copiilor într-un joc de rol; punerea în scen  a unei secven e din via a 
unei familii în rela ie cu coala.  

• Autoevaluarea (scale de autoevaluare). O metod  psihologic  de cercetare modern  ce 
studiaz  factorii prin care familia interac ioneaz  cu mediul educa ional i surprinde rela ia dintre 
anumite elemente i valen a acestor rela ii, este propus  de psihologii români i poarta denumirea de 
„Ecomap”. Ecomap-ul este o diagram  descriptiv  a rela iilor dintre un subiect i mediul de referin , 
în cazul nostru familia. Aceasta are forma unei reprezent ri grafice a unui sistem rela ional care are 
în centrul s u subiectul (elevul) i structureaz , în baza unor reguli stabilite anterior, rela iile pe care 
acesta le are referitor la elementele din mediul familial. Beneficiarii (elevii, p rin ii, cadrele didactice) 
sunt ruga i s  ilustreze prin desen schematic percep ia lor asupra interac iunilor dintre familie i 
coal . 

Rela ia familie- coal   

Pentru un copil, primul educator este familia. i mai ales, dintre to i membrii familiei, mama 
este cea mai direct i cu efecte mai mari implicat  în procesul complex de educare a copilului mic: 
„ea îi trasmite afec iunea deplin , ging ia, tandre ea, însu iri pe care nu le posed  într-un grad atât 
de mare decât mam  iubitoare, fericit  de copilul din bra ele sale”. Ulterior, intervine aportul educativ 
al colii. O educa ie complet , în eleas  atât în sens afectiv, cât i în sens instructiv, nu o pot oferi 
decât familia i coala împreun . Astfel, raportul corect dintre familie i coal , colaborarea dintre 
ele au un rol foarte important. Familiile trebuie s  fie implicate în îmbun t irea înv rii acas , 
precum i în coal . Familiile pot înt ri înv area acas , prin implicarea în colile în care studiaz  
copiii, încurajându-i pe ace tia s  participe la lec ii i sus inându-le interesul pentru discipline 
interesante. Adina B ran Pescaru (2004, p.31), în lucrarea Parteneriat în educa ie, familie- coal -
comunitate, subliniaz  modurile diferite în care au fost conceptualizate i opera ionalizate leg turile 
familie- coal . Pentru unii, centrarea pe acest tip de cercetare a constat în descrierea programelor i 
a practicilor care s  determine cre terea implic rii p rin ilor în activit ile legate de coal , f cându-
se conexiuni între practic  i rezultate. Al i autori se centreaz  pe interac iunile p rin ilor cu 
educatorii, pentru a pune în eviden  dimensiunile puterii i ale ideologiei. Este foarte greu s  educi 
un copil. Comparativ cu genera iile anterioare, familia de azi petrece foarte pu in timp împreun . 
P rin ii i copiii se confrunt  cu dorin a de a echilibra cererile vie ii de familie cu cele impuse de locul 
de munc . P rin ii se afl  într-o perioad  când petrec foarte pu in timp cu copiii lor i de aceea simt 
o nevoie imperioas  de a se implica în educa ie. Pe de cealalt  parte, colile trebuie s  r spund  
nevoilor p rin ilor i s  le ofere acestora sprijinul necesar pentru a se putea implica în procesul de 
înv are a copilului. Plecând de la persoanele care au lucrat cu p rin ii i cu profesorii, Mircea 
Agabrian (2006, p.56) sugereaz  în lucrarea coala, familia, comunitatea o serie de activit i pe care 
p rin ii ar trebui s  le realizeze cu copiii lor:  

 s  elaboreze un program zilnic pentru teme care s  fie verificat regulat; s  existe un loc lini tit 
de studiu, f r  televizor sau radio. S  se descurajeze convorbirile telefonice în timpul lucrului. P rin ii 
s  încurajeze eforturile copilului i s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri, precum i s  discute 
cu ei ceea ce i-au însu it.  
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 s  citeasc  împreun  cu copilul. P rin ii trebuie s -l duc  pe acesta la bibliotec  i s -l ajute 
s - i g seasc  c r i potrivite. Când p rin ii le citesc copiilor sau citesc împreun  cu ei performan ele 
acestora se îmbun t esc.  

 S  foloseasc  televizorul cu modera ie. S  stabileasc  un anumit program la televizor i chiar 
s -l ajute s  aleag  programele, s  le urm reasc  împreun  i s  le discute. 

  S  p streze leg tura cu coala. S  tie ce înva  copilul, care-i sunt temele i cum le rezolv . 
S - i stabileasc  un program în care s  mearg  la coal  i s  discute cu profesorii. 

B   S -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul . S -i încurajeze s  persevereze, s  cultive o 
atmosfer  cald , dar în acela i timp s  stabileasc  standarde referitoare la modul de rezolvare a 
temelor. P rin ii joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului de a deveni 
un om de succes. Ar trebui s -i încurajeze nu doar s - i îmbun t easc  temele, ci i s -i introduc  
într-un program de îmbun t ire a activit ilor lor. Aceste contacte pot îmbr ca forma unor ” întâlniri 
colective sau a unor întâlniri interindividuale” (St nciulescu Elisabeta, 1997, p.175). Cele colective 
se desf oar  în cadrul formal al negocierilor între administra ia colar  i asocia iile p rin ilor, al 
reuniunilor de informare a p rin ilor cu privire la con inuturile i metodele colare, orarelor, 
exigen elor cadrelor didactice, al „ lec iilor deschise” pentru p rin i, al atelierelor de lucr ri practice. 
În plan informal, întâlnirile colective se desf oar  în cadrul unor excursii, vizite, ie iri ale elevilor la 
diferite activit i sportive, serb ri, anivers ri, mese servite împreun  cu p rin ii i cadrele didactice. 
Întâlnirile interindividuale se desf oar  în cadrul formal al unor întâlniri programate la ini iativa 
cadrului didactic sau a p rintelui ori în cadrul informal al întâlnirilor, mai mult sau mai pu in 
întâmpl toare, la ie irea din coal  sau în diferite spa ii publice, al vizitelor la domiciliu. Implicarea 
p rin ilor în educa ie presupune o mul ime de activit i.  

Unii p rin i i unele familii poate c  au timp s  se implice în mai multe moduri, al ii în doar una 
sau dou  activit i. P rin ii i profesorii pot crea „parteneriate”, angajându-se în activit i comune de 
înv are, sprijinindu-se unii pe al ii în îndeplinirea rolurilor cerute, finalizând activit ile de 
îmbun t ire la nivel de coal  i clas , participând împreun  la diverse activit i de luare a deciziei 
i fiind „ap r torii” copiilor lor. Atât p rin ii, cât i profesorii au roluri i comportamente bine 

conturate în acest context. Rolurile parentale sunt performate în cadrul familiei i al rela iilor de tip 
coal  – familie. Rolurile de baz  pentru dezvoltarea familial  sunt: cre terea, înv area i modelarea. 

În interiorul structurii extinse familie- coal , p rin ii trebuie s  îndeplineasc  roluri de înv are, de 
ac iune, de sprijinire i de luare a deciziilor.  

În mod normal, p rin ii folosesc aceste roluri variate în context, dar le accentueaz  pe unele , 
în func ie de situa ia dictat  de familie sau de rela ia coal -familie. Rolurile profesorilor includ pe 
cele centrate pe familie, cele de sprijin, educare i îndrumare. Rolurile care vizeaz  implicarea 
familiei în activit ile colii i ale clasei le con in i pe cele de îngrijire, sus inere, ghidare i luare a 
deciziilor. Nivelul succesului este influen at de gradul în care strategiile sunt rela ionate cu nevoile i 
interesele p rin ilor i cu situa iile unice, speciale ale colilor i profesorilor. Vizitele la domiciliu, 
conferin ele, centrele pentru p rin i, sistemele de telecomunica ii, implicarea în clas , participarea în 
luarea de decizii, programele de educa ie a p rin ilor i a adul ilor, activit ile de înv are acas , 
re eaua familie- coal  constituie unele din multiplele strategii care i-au angajat efectiv pe p rin i i 
profesori în performarea de roluri suportive i de colaborare.  

Educa ia p rin ilor  

Educa ia p rin ilor, de i este o idee recent , câ tig  teren în tot mai multe ri. Educa ia 
p rin ilor este una din direc iile pe care le poate îmbr ca interven ia socio-educativ  de tip formativ 
i ea se adreseaz  direct acestora. Se simte nevoia construirii comportamentelor parentale înc  de la 

vârstele mici. În lucrarea Consilierea i educa ia p rin ilor, Ecaterina Vr ma  realizeaz  o distinc ie 
între conceptele: educa ia p rin ilor, educa ia parental , educa ia familial . Educa ia p rin ilor ”se 
refer  în general la sus inerea paren ialit ii deja manifestate”. Educa ia parental  ”este i educa ia 
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prin care tân ra genera ie este preg tit  în direc ia prelu rii modelelor de paren ialitate. Educa ia 
parental  este un câmp de cercetare i ac iune interdisciplinar relativ recent”. Educa ia familial  ”se 
refer  la construirea deprinderilor, valorilor i normelor vie ii în comun în familie, avându-i în vedere 
pe to i membrii acesteia i deci o sfer  mai mare decât educa ia parental ” (Vr ma  Ecaterina, 2002, 
p. 66). Educa ia p rin ilor este o for  de interven ie asupra p rin ilor în favoarea educa iei copiilor 
lor.  

Educa ia p rin ilor este un set de m suri educative i de sprijin care ajut  p rin i pe urm toarele 
dimensiuni: în elegerea propriilor lor nevoi (fizice, sociale, emo ionale i psihologice); cunoa terea 
i acceptarea nevoilor copiilor lor; construie te pun i de leg tur  între p rin i i copii. Educa ia 

p rin ilor se adreseaz  tuturor celor care sunt p rin i sau care vor fi. Interven ia socio-educativ  se 
adreseaz  tuturor p rin ilor, f r  discriminari, i acoper  toate r spunsurile, activit ile, competen ele 
ce coreleaz  cu educa ia. Scopul educa iei p rin ilor este s  sprijine p rin ii, s  dezvolte priceperile 
parentale i încrederea în propriile for e i s  îmbun t easc  capacit ile acestora de a-i îngriji i 
sprijini pe propriii copii. H. H. Stern este de p rere c  cea mai bun  preg tire general  se realizeaz  
prin ”continuarea educa iei multilaterale dup  absolvirea colii, prin specializarea profesional , prin 
asigurarea independen ei economice a individului, prin g sirea unei ocupa ii satisf c toare, prin 
rela ii personale variate i prin activit i personale interesante în timpul liber, în care pot s - i g seasc  
loc i teme legate de viitoarele r spunderi familiale ale tinerilor” (Stern H.H., 1972, p. 48). Toate 
experien ele de acest fel îi ajut  pe tineri s  capete o maturitate social , afectiv  i intelectual  i în 
general îi preg tesc mai bine pentru viitorul lor de p rin i decât încerc rile premature de a li se impune 
preocup ri p rinte ti specifice. Dimitriu Cornelia (1973, p. 278) a identificat trei concep ii principale 
dup  care se orienteaz  ac iunea de educare a p rin ilor. Prima concep ie i cea mai r spândit  de 
altfel, afirm  c  p rin ii trebuie s  posede cuno tin e din toate ramurile care î i g sesc aplicare în via a 
familial . A doua concep ie se întemeiaz  nu atât pe oportunitatea unei largi ac iuni informative 
adresate p rin ilor, cât pe sprijinul ce trebuie acordat pentru ca ei s  poat  învinge dificult ile pe care 
le întâmpin  i totodat  s - i remedieze propriile caren e de personalitate. A treia concep ie pune 
accentul pe rela iile sociale, adic  pe scopul de a determina pe p rin i s  se încadreze într-o re ea de 
rela ii tot mai largi, i cu diverse grupuri sociale.  

Din multitudinea abord rilor în educa ia p rin ilor cele mai acceptate principii sunt 
urm toarele:  

 Dezvoltarea copilului este dependent  de calitatea rela iilor dintre el i p rin ii lui. Prima grij  
a p rin ilor trebui s  fie cunoa terea nevoilor copiilor lor.  

 Abilit ile parentale reflect  nivelul individual de încredere în propriile for e, cuno tin e i 
abilit i. 

  Proiectele i serviciile planificate în colaborare strâns  cu p rin ii i bazate pe propriile lor 
nevoi vor fi mai acceptabile i vor putea deveni practici uzuale.  

 To i p rin ii au nevoie de sprijin i ajutor în anumite perioade, dar cel mai adesea nevoile lor 
sunt diferite la stadii diferite i de aceea identificarea i rezolvarea problemelor educa ionale necesit  
c i diferite.  

 Cre terea copiilor este v zut  în orice context ca o necesitate fundamental  ce presupune 
sprijin financiar, îngrijire în institu ii potrivite i c ldura c minului familial. Activitatea de formare 
în educa ia familial  se leag  de imaginea de sine i de re eaua rela ional  a persoanei. Educa ia 
p rin ilor aduce valoare rela iilor din interiorul familiei, dar i p rin ilor ca persoane. Dac  vor ti mai 
bine, vor ac iona mai eficient i vor avea mai mult succes în rezolvarea problemelor de familie. În 
plan personal, aceasta va însemna cre terea încrederii în propriile for e i o atitudine mai flexibil  i 
deschis  fa  de urma i. În planul imaginii de sine, se constat  c  activit ile propuse de programele 
de educa ie a p rin ilor ajut  persoana pentru a se descoperi ca partener i ca p rinte, dar i ca individ 
inten ionat. În planul rela iilor cu anturajul familial, educa ia familial  provoac  schimb ri care se 
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repercuteaz  asupra climatului general al familiei ceea ce se traduce în faptele cotidiene, printr-o 
abordare mai co tient  a rela iilor dintre p rin i i copii. La nivelul rela iilor cu copilul, adultul va 
face proba implic rii sale i a interog rii: se va preocupa de cunoa terea copilului pentru c  dore te 
s - i asume sarcina sa educativ , f r  s  se supun  orbe te institu iei colare. În planul rela iilor 
educa ionale, educa ia familial  permite p rin ilor s  se apropie de instrumente didactice care sunt 
cunoscute doar de profesioni ti, dar i s  creeze o metodologie original  a familiei sale. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 
 

Educatoare Nedelcu Ioana 

Gr dini a cu P. N. Berezeni 

 

 

Gr dini a presupune o important  schimbare în via a copilului – de statut, de programe, de 
rela ii. Copilul are nevoie de un timp pentru adaptare, dar i de o abordare personalizat .  

În vederea acestei adapt ri, pentru gestionarea situa iei, din pozi ia de copil, p rinte, educatoare, 
este mai complicat . Situa ia trebuie tratat  ca atare, nu evitat  i to i factorii colaboreaz  în realizarea 
ei. 

Rolul gr dini ei este esen ial în lupta împotriva dificult ilor de adaptare a copilului la via a 
colar . Ea faciliteaz  ie irea în lume a copilului fiind un mediu necesar i benefic în dezvoltarea 

copilului care are nevoie de manifestare social  i r spunde totodat  nevoii de independen  a 
copilului. 

Pentru c  a a cum spunea J. J. Rousseau ,,un copil nu este un adult în miniatur ", noi putem 
spune c  ,,un bebelu  nu este un pre colar mai mic". inând cont de aceste lucruri – cu r bdare i 
chibzuin  , dar i cu respectarea caracteristicilor vârstei, preg tim copiii s  fac  fa , s  se adapteze 
la gr dini  i apoi s  fac  trecerea mai u oar  spre coal , f r  a s ri etapele esen iale din devenirea 
lui.  

Copilul simte nevoia de a merge la gr dini : 

- are un eu distins de cel al mamei, poate vorbi despre sine la persoana întâi: ,,eu vreau”; 
- copilul m nânc  singur, se joac , poate merge, poate s ri; 
- comunic  cu adul ii i cu copiii; 
- copilul insist  s  se îmbrace cu ce vrea el; 
- are un anumit grad de independen . 

P rintele ajut  copilul l sându-i libertate de mi care i ini iativ , creându-i un mod sigur f r  
pericole.  

P rin ii:  

 Sunt flexibili i permisivi cu jocurile copilului, dar pun i limite atunci când este cazul.  
 Accept  copilul a a cum este f r  a-l compara cu al i copii din jur. 
 Sunt iubitori, calzi, toleran i, dar i fermi în deciziile pe care le iau. 
 R spund ,,Da” nevoilor copilului, dar spun i ,,Nu” preten iilor nejustificate. 
 Sunt sociabili i dornici de comunitatea celor din jur. 
 Nu sunt servitorii copilului, scutindu-l de orice efort, de orice sup rare. 

La ,,ie irea în lume” copiii nu sunt singuri, deoarece p rin ii se confrunt  i ei cu o situa ie 
similar  de incertitudine, nesiguran  i team , de aceea au nevoie i ei de o preg tire prealabil . Dar 
p rintele se i preg te te el însu i pentru intrarea copilului în gr dini .  

Acesta: 

 Realizeaz  c  gr dini a r spunde nevoii copilului de educa ie, de acces la o lume 
extrafamilial .  
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 Se informeaz , exploreaz  mediul gr dini ei. 
 Resimt nesiguran a de a l sa copilul în grija altor persoane, de aceea încearc  s  

cunoasc  personalul, copiii i educatoarea.  
 Accept  c  nu trebuie s  se team  – copilul vine în contact cu al i copii i adul i, iar 

acesta este un lucru bun. 
 Este de acord c , în gr dini , nu poate fi tratat copilul preferen ial, ca în familie. 
 Se integreaz  ei în i i în comunitatea de p rin i din gr dini , apoi din coal . 

Chiar dac  copilul vine la gr dini , apoi la coal  nu înseamn  c  este preg tit, dar noi 
educatorii i p rin ii nu uit m: ,,copilul are dreptul de a cre te în ritmul propriu” i ne adapt m pentru 
a g si solu iile. 

Dac  p rin ii sunt relaxa i, încrez tori, binedispu i, s  in  cont de ritmul personal al copilului 
i s  nu impun  preten ii nejustificate, atunci i copiii vor veni cu drag la gr dini , apoi la coal .  

Acas  i se va face un program. Se stabilesc reguli – ora de mas , or  de somn, or  de joac , 
apropiate de orarul gr dini ei i apoi al colii.  

În momentul în care copilul intr  în gr dini , sau la coal , p rintele trebuie s  se asigure c  
nu se produc i alte schimb ri în via a lui, deoarece acestea pot s -l deruteze.  

Copilul trebuie s  fie informat corect, s  nu fie min it în leg tur  cu gr dini a –  s  tie c  acolo 
trebuie s  comunice cu educatoarea i copiii, trebuie s  asculte, dar are dreptul s - i spun  p rerea, 
are voie s  se joace atunci când este timpul de joac , dar apoi s  înve e ca atunci când merge la coal  
s  tie cât mai multe lucruri. 

Este necesar ca p rintele s - i fac  timp s  asculte ce-i poveste te copilul despre activitatea la 
gr dini  i s  se joace cu el, s  ini ieze jocuri împreun , iar apoi la coal  s  fac  temele împreun  
(Cine termin  repede i bine? Tu sau eu.) 

Copilul devine încrez tor, creativ i exerseaz  cuno tin ele acumulate, le pune în practic . 
,, coala de acas ” – p rin ii iau locul educatorului, înv torului sau devine colegul cu care se joac  
sau concureaz  copilul.  

,,Dac  mama va uita de el i el va r mâne pierdut la gr dini , iar apoi la coal .” 

,,La gr dini  se duc to i copiii care au împlinit 3 ani, nu doar cei care au fra i mai mari care s  
le aib  de grij  sau care au fra i mai mici de care p rin ii se pot lipsi.” 

,,Dac  copilul se simte bine la gr dini , nu înseamn  c  î i tr deaz  familia, ci el s-a adaptat 
unui mediu nou.” 

În mintea copiilor apar numeroase fantasme de abandon care mai de care mai greu de în eles 
pentru p rin i, de aceea comunicarea este atât de important , indiferent de vârst . 

Copilul trebuie s  fie în eles i ascultat i acceptat.  
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CEI 7 ANI DE ACAS  

 
 

Prof. Nedu Iuliana Cristina 
G. P. P. ,,Raza De Soare ,,Urziceni 

 
 
 

 
Motto: „S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor..” (Maria Montessori –
“Descoperirea copilului”) 

 
 
Copil ria este cea mai fericit  perioada a vie ii.Îi confera acest privilegiu lipsa de griji,apoi 

dragostea celor din jur,posibilitatea de a nazui catre tot ce este mai frumos sau mai greu de atims in 
lume.Educa ia unui copil este un proces anevoios i delicat,este o arta i o tiin ,o în elepciune. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
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jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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ACTIVIT ILE INTEGRATE I EFICIEN A LOR ÎN ACTUL DIDACTIC 
 
 
 

Prof.  EUGENIA NEGOITA 
Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buz u 

 
 
 
"L sa i copilul s  vad , s  aud , s  descopere, s  cad , s  se ridice i s  se în ele. 

Nu folosi i cuvinte când ac iunea, faptul însu i, sunt posibile."  Pestalozzi 
 
Literatura pedagogic  descrie integrarea curricular  drept o modalitate inovatoare de proiectare 

a curriculumului, care presupune sintetizarea i organizarea didactic  a con inuturilor din diferitele 
domenii ale cunoa terii, astfel încât s  se asigure c  elevul achizi ioneaz  o imagine coerent , unitar  
despre lumea real . 

Înv area integrat  asigur  cadrul propice pentru participarea efectiv  i afectiv  a copiilor la 
activitate, pentru antrenarea resurselor acestora. Elevii pot prezenta con inuturile cu ajutorul 
experin elor proprii, înva  prin descoperire. Înv area integrat  se reflect  cel mai bine prin predarea 
tematic , tip de predare care asigur  dezvoltarea mai multor domenii concomitent. 

Nivelurile integr rii curriculare sunt:  monodisciplinaritatea i pluridisciplinaritatea 
(multidisciplinaritatea), integrarea transdisciplinar . 

Monodisciplinaritatea este centrat  pe obiectele de studiu independente, pe specificitatea 
acestora, promovând suprema ia disciplinelor formale. 

Pluridisciplinaritatea se refer  la situa ia în care o tem  ce apar ine unui anumit domeniu este 
supus  analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urm  p strându- i neschimbat  
structura i r mânând independente unele în raport cu celelalte. 

  Abordarea transdisciplinar  este cea mai recent  orientare privind reforma con inuturilor, prin 
care se încearc  o modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optic  în ceea ce 
prive te raportul dintre con inutul înv rii i elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea 
integrat  a curriculum-ului prin centrarea pe probleme ale vie ii reale, pe problemele importante, a a 
cum apar ele în contextual cotidian, cu focalizare pe identificarea de solu ii, rezolvarea de probleme 
ale lumii reale, în scopul dezvolt rii competen elor pentru via .  

În prezent se pune accent nu pe asimilarea unui volum enorm de cuno tin e, ci pe calitatea lor, 
iar calitatea înseamn  a-l face pe copil s  p trund  în inima demersului tiin ific, s - i pun  mereu 
întreb ri. Astfel, înv area devine un proiect personal al elevului f r  a neglija îns  îndrumarea i 
orientarea profesorului care r mâne totu i managerul situa iilor de înv are. Putem face înv area mai 
interesant , reflectând lumea real , creând un mediu cu o varietate mai larg  de stimuli i condi ii, 
determinând elevii s  participe activ pe tot parcursul activit ilor i f când ca activitatea s  devin  o 
ac iune practic , cu o finalitate m surabil .  

Activitatea transdisciplinar  ne face s  renun m la instruirea informal-frontal  i elevul sau 
grupul de elevi s  devin  centrul în jurul c ruia s  graviteze întreaga desf urare a activit ii didactice  

 Pentru a fi siguri de reu ita activit ii de predare-înv are este important s  se acorde aten ie 
unor observa ii venite din practica didactic  i confirmate de literatura de specialitate, i anume: 

 Predarea nu produce neap rat înv are; 
 Înv area eficient  presupune aplicarea  în practic  a cuno tin elor, urmat  în mod 

imperios de feed-back; 
 Ideile preexistente i predispozi iile elevului influen eaz   ceea ce acesta înva ; 
 Înv area nu se produce numai în spa iul colar, în cadrul formal; 
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 A tept rile elevului, dar i cele ale profesorului influen eaz  nivelul de performan  al 
înv rii. 

Pentru a se asigura o înv are eficient  care s  conduc  la formarea competen elor cheie, 
proiectarea activit ii ar trebui s  fie bazat   pe câteva idei/principii: 

 Activitatea trebuie s  asigure succesul elevului; 
 Elevul trebuie stimulat s  pun  întreb ri i s  participe la discu ii, stârnindu-i-se 

curiozitatea; 
 Activitatea în grupuri mici asigur  cadrul manifest rii tuturor elevilor; 
 Memorarea excesiv  blocheaz  dorin a de cunoa tere a copiilor; 
 Implicarea elevilor în activit i practice îi ajut  s  în eleag  no iuni, fapte i fenomene; 
 Exemplele din mediul apropiat al copilului sunt cele care faciliteaz  înv area; 
 Elevului trebuie s  i se ofere posibilitatea de a- i exersa exprimarea clar , corect , 

utilizând termeni accesibili ai domeniului. 
În concluzie, se poate afirma c  integrarea con inuturilor colare este o necesitate i un 

deziderat. Strategiile de predare / înv are integrat ,  precum i nivelurile la care aceasta se realizeaz   
sunt condi ionate de o multitudine de factori, de natur  obiectiv , dar i subiectiv . Ele au avantaje, 
dar i dezavantaje. În dorin a noastr  de a fi moderni îns , de a inova practica colar , trebuie 
pruden , întrucât echilibrul între extreme (diferen iere pe discipline sau integrare total ) se pare c  
este solu ia cea mai eficient . Se impune, îns , ca i în plan teoretic s  st pânim conceptele, pentru a 
nu pretinde c  pred m interdisciplinar, când de fapt realiz m altceva. 

Prin aceste activit i se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe formarea de competen e 
practice, pe feed-back-ul pozitiv, pe m surarea i aprecierea competen elor. Se cultiv  independen a, 
deschiderea spre inova ie, emo iile pozitive, autocontrolul. „Explozia informa ional ” conduce nu 
numai la cre terea cantitativ  a cuno tin elor, ci i la esen ializare, la integrare,( M. Mali a, Orizontul 
f r  limite al înv rii, Bucure ti, 1981, Editura Politic , pag. 25).  

Din perspectiva înv mântului modern în educa ie accentul trebuie pus pe st pânirea de c tre 
elevi a proceselor, în elegerea conceptelor i pe capacitatea de a le folosi în diverse situa ii.  

Activitatea integrat  se dovede te a fi o solu ie pentru o mai bun  corelare a activit ilor de 
înv are cu via a societ ii, cultura i tehnologia didactic . 
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S -I EDUC M ÎN SPIRITUL SINCERIT II 

 
Prof. înv. pre c. Negr u Elena 

Gr dini a P. P. Nr. 54, Structura G. P. P. Nr. 42, 

Loc. Oradea, Jud. Bihor 

 

„Sinceritatea este partea esen ial  a caracterului omului”, Emanuel Kant. 

 

Tr im ,,timpuri ciudate” în care parc  s-a r sturnat scara de valori cu care am fost obi nui i, 
astfel c  de multe ori omiterea adev rului, minciuna sunt pretexte pentru a explica, a motiva ac iuni, 
manifest ri, comportamente, alt  dat  de neperceput. Consider, îns  c  noi, educatorii, modeletorii 
caracterului ,,micului om”, al turi de familia acestuia, pe care trebuie s  o implic m în toate 
demersurile noastre, putem i trebuie s  continu m s  form m caractere i personalit i puternice, 
oameni integri care s  promoveze valorile care au condus, de-a lungul timpului, omenirea spre 
progres. 

Ca atâtea rele obi nuite care u or prind r d cini, obi nuin a de a min i a devenit un flagel. A a 
cum au mitizat puterea banului, unii oameni au ajuns s  acorde minciunii puteri neb nuite. Ajutând 
uneori în salvarea aparen elor, alteori în ob inerea unor câ tiguri, ferind pe câte unul de cine tie ce 
încurc turi, minciuna a exercitat, de-a lungul timpului, o anumit  fascina ie. De obicei, minciuna nu 
se afi eaz , ea nu are o uniform  specific , u or de depistat. De multe ori, c l tore te cu adev rul i 
e greu la prima vedere s  distingi c l torii unii de al ii.  

Multe din comportamentele deviante ale puberilor i adolescen ilor au la baz  minciuna 
„înv at ” în copil rie. Un rol important în diminuarea fascina iei care o exercit  acest flagel al 
minciunii în societate revine gr dini ei, institu ie de educare i instruire a copiilor afla i la vârsta 
fraged  a pre colarit ii. Un obiectiv important al acesteia îl constituie educarea tr s turilor pozitive 
de caracter, formarea a unor calit i morale pre ioase ca: sinceritatea, cinstea, modestia, optimismul, 
încrederea în for ele proprii.                                                         

Educarea sincerit ii, cultivarea dragostei de adev r, formarea obi nuin ei de a spune în orice 
împrejurare numai adev rul sunt favorizate de unele particularit i de vârst  ale pre colarilor, mai 
ales de spontaneitatea reac iilor i a emo iilor. Pornind de la aceste premise, educatoarea trebuie s  
creeze i s  asigure o atmosfer  de sinceritate în gr dini , s  manifeste consecven  în comportare, 
s  încurajeze adev rul i s  combat  manifest rile negative de nesinceritate, falsitate, ipocrizie i 
minciun .  

Combaterea manifest rilor de nesinceritate i minciun  reprezint  o latur  destul de dificil  a 
muncii educative, deoarece nu toate neadev rurile spuse de copil au la baz  inten ia de a deruta sau 
de a în ela buna-credin  a celor din jur. De aceea, lupta împotriva minciunii trebuie s  porneasc  de 
la cunoa terea cauzelor care l-au determinat pe copil s  mint  i de la diferen ierea minciunii de 
deformarea neinten ionat  a realit ii.  

Exist  o serie de cauze care pot s  duc  la denaturarea realit ii: caracterul fragmentar al 
reprezent rilor memoriei la copil, dorin e i emo ii prea puternice, insuficienta dezvoltare a spiritului 
de observa ie, teama de pedeaps , dorin a de a ob ine un avantaj sau o recompens  pe care n-o merit .  

Dintre acestea, numai teama de pedeaps  i dorin a de a ob ine un avantaj sunt cauze care pot 
s  duc  la deformarea inten ionat  a realit ii, la minciuni autentice. Prin urmare, pentru a deosebi 
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deformarea realit ii în mod neinten ionat de minciuna autentic , educatoarea trebuie s  cerceteze 
dac  copilul a avut tendin a de a în ela sau de a ob ine un avantaj personal.  

Denaturarea adev rului de c tre unii copii se explic  i prin particularit ile acestora în 
perceperea timpului i mai ales prin caracterul pur subiectiv al evalu rii lui.  

La vârsta pre colar  copilul apreciaz  timpul petrecut în activit i pl cute ca fiind scurt; în 
schimb, momentele de a teptare, de inactivitate, i se par lungi. Unii copii povestesc despre 
evenimente pl cute din via a lor ca i cum s-ar fi petrecut cu o zi înainte. 

A a-zisele minciuni nevinovate sau denatur rile cu care copiii prezint  întâmpl ri reale pe care 
le privesc cu ochii lor proprii, nu vor fi sanc ionate. Nu vom eticheta mincinos un copil care spune c  
a zburat cu o ma in  cu aripi inventat  de el sau un copil care r mas singur acas , s-a luptat cu un 
uria .   

Exist  anumite situa ii socio-familiale care pot influen a comportamentul copiilor: lipsa 
dragostei p rinte ti sau excesul de dragoste; tulbur ri de comportament ale p rin ilor; p rin i care 
mint, p rin i brutali, p rin i care vorbesc urât; maltratarea copilului; dezorganizarea familiei; condi ii 
materiale insuficiente, locuin e nesatisf c toare; schimb ri frecvente de colectivitate. 

Factorii enumera i pot duce la: minciun , furt, instabilitate, turbulen , impulsivitate, 
indisciplin , violen e verbale sau fizice, pasivitate i refuz de activitate. 

A a cum am ar tat, în unele cazuri, minciuna poate fi socotit  „ normal ”. Este vorba despre 
minciuna aparent , minciuna prin eroare sau pseudo-minciuna . Pân  la o anumit  vârst , copilul nu 
reflect  realitatea cu aceea i claritate i precizie ca adultul. Pân  la 5 ani, copilul distinge cu greu 
realitatea de vis i se poate întâmpla s  atribuie ac iuni imposibile, visate, unor persoane sau obiecte 
având totu i ferma convingere a realit ii celor relatate. Insuficienta apreciere a distan elor determin  
gre eli de interpretare i afirma ii false i st ruitoare.  

Un alt tip de minciun  este cea ca reac ie de imita ie. Copilul înva  s  mint  de la cei mari. 
Rareori adultul î i d  seama cât de mult minte în prezen a copilului. Uneori, se cere copilului s  
ascund  fa  de cel lalt p rinte, anumite lucruri. Copilul înva  duplicitatea sau faptul c  exist  dou  
posibilit i de a relata i interpreta, dintre care una este mai u oar , mai practic  sau mai util : 
minciuna. 

Un al treilea tip de minciun  – reac ie de ap rare (fuga de pedeaps ). Este o consecin  a 
concep iilor educative defectuoase a p rin ilor severi. Prima minciun  reu it  înt re te atitudinea, 
urm toarele o stabilizeaz  i o fac form  constant  de comportament. Vinova i sunt acei p rin i i 
educatori care creeaz  o atmosfer  de fric , de teroare, prin severitate excesiv , prin pedepse grave i 
frecvente. 

Copilul adopt  minciuna – rezistent , cu care se ap r  negând realitatea. S-a constatat c  teama 
de pedeaps  poate doar estompa, pentru o scurt  perioad  de timp anumite tendin e negative, dar nu 
va duce la în elegerea exact  a sensurilor date faptelor reale. Decât s  pedepsim copilul, mai bine ne 
apropiem de el, c ut m s -l în elegem, îi acord m respect, ne împrietenim cu el. Îl vom face s  
în eleag  c  este mai bine s  spui adev rul. Este bine s  le acord m copiilor mai mult  libertate de 
mi care în raport cu particularit ile de vârst .      

Al patrulea tip este minciuna reac ie de afirmare. Acest tip de minciun  reprezint  un reflex de 
compensare. Punctul de plecare se afl  în dezacordul dintre for ele reale ale copilului i dorin ele lui. 
Educatoarea va demasca imediat minciuna, dar nu o va pedepsi. Ea va încerca s  arate c  minciuna 
nu are rost i c  în cele din urm  e descoperit .  

Pentru cazurile de minciun  autentic , educatoarea va recurge la munca individual  în mod 
sistematic i gradat. Înainte de toate trebuie s  stabileasc  dac  nu cumva procedeele folosite în 
educarea copilului au determinat manifest rile de nesinceritate. Prima m sur  pe care trebuie s  o 
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lu m este aceea de a controla permanent, veridicitatea celor spuse de copii, f r  ca ei s  simt . Prin 
convorbiri individuale, în care se creeaz  o atmosfer  apropiat  i cald , se pot asigura condi iile unui 
r spuns sincer din partea lor. Dezaprobarea minciunilor de c tre educatoare i unele cazuri de c tre 
grup , trebuie folosit  cu mult tact. Educatoarea va alege împrejur rile cele mai potrivite în care s  
fac  observa ii copilului sau s -i atrag  aten ia.   

Cele mai eficiente modele de educarea sincerit ii copiilor sunt folosirea exemplului personal 
i convingerea. Folosirea exemplului direct al educatoarei, cât i a exemplelor indirecte (prin 

intermediul pove tilor i al poeziilor), au o influen  deosebit  în formarea deprinderii copiilor de a 
spune adev rul.  

Copiii trebuie s  fie convin i c  educatoarea nu are obiceiul s  mint , s -i în ele în speran a lor, 
s  le promit  ceva i s  nu realizeze aceasta întocmai. De asemenea, li se vor da copiilor exemple de 
sinceritate care s -i impresioneze puternic, s -i emo ioneze puternic, s -i bucure. Numeroase exemple 
de acest fel se pot g si în povestiri i basme, care dezv luie adev rata frumuse e a sincerit ii, precum: 
„Ionic  mincinosul”de Alexandru Mitru; „Ursul p c lit de vulpe” i „ Fata babei i fata mo neagului” 
de Ion Creang ; „ Sarea în bucate” de Petre Ispirescu; „ Ciubo elele ogarului”de C lin Gruia; 
„Pinocchio”de Carlo Collodi; „Puf-Alb i Puf-Gri”, poveste popular , i altele. De asemenea, în 
educarea sincerit ii, se pot folosi i unele poezii cu un con inut destul de sugestiv în acest sens:  

„Spune adev rul”, poezie poplar ; „ Pedeapsa mâ ei” de Elena Farago etc. 

Munca desf urat  pentru a convinge pe un copil de frumuse ea adev rului, de caracterul 
negativ al minciunii este un mijloc pe care educatoarea trebuie s -l foloseasc  ori de câte ori se afl  
în fa a minciunii con tiente, inten ionate. F r  a face exces de vorbe, prin câteva cuvinte simple, spuse 
cu mult  c ldur  i calm, orice copil poate fi determinat s - i regrete fapta nejust . 

Dragostea de adev r, sinceritatea s-a dovedit una din cele mai nobile virtu i , pentru c  ea 
exprim  nuan ele cele mai înalte ale dragostei de om, încrederea în bun tatea, în prietenia i în 
solidaritatea omeneasc .  

„ Adev rul e pretutindeni, dar nu-l recunoa te decât acela care-l caut ” – spune N. Iorga. 
Sinceritatea, ca viitoare tr s tur  de caracter, precum i debarasarea de aser iuni mincinoase se „ 
modeleaz ” numai prin colaborarea tuturor factorilor educa ionali. 

Preferat  sau hulit , minciuna se face destul de mult i felurit sim it  în via . Cu toat  dorin a 
de a fugi de minciun , atunci când ne amintim de minciunile noastre sau de minciunile altora, în 
m sura în care noi nu am avut de suferit de pe urma lor, facem haz îng duitori i trecem mai departe, 
meditând cu zâmbetul pe buze despre aceast  comic  slujitoare întru în elarea oamenilor, despre care 
Lucian Blaga spunea: „ Minciuna este vacan a adev rului. S  nu aib  oare i adev rul nevoie de 
vacan ?”    
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Rolul p rin ilor în educa ia copiilor 

 

Prof. înv. primar, Negru Iuliana 
Liceul Tehnologic “Ion Creang ”, comuna Pipirig 

 

 

P rin ii au un impact direct i durabil asupra copiilor i joac  un rol-cheie în sus inerea educa iei 
lor. Participarea activ  a p rin ilor în educa ie, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar  i ob inerea de rezultate mai bune.  

Atunci când p rin ii ofer  o bun  cre tere copiilor, cu siguran  le sporesc ansele de a 
deveni adul i de succes. Înainte de a se confrunta cu realitatea vie ii în societate, copiii trec printr-o 
prim  etap  care este via a în sânul familiei. Aici î i vor începe educa ia i vor înv a primele valori 
care le vor modela personalitatea. 

Putem spune c  p rintele este partenerul-cheie în educa ia copiilor, iar rolul lui nu este doar 
acela de a face temele i de a le corecta, ci i de a-i ghida i de a le crea un climat favorabil, astfel 
încât ace tia s  se dezvolte  armonios. Pentru crearea unui astfel de climat, nu este indicat s  fie 
adoptat modelul rigid i autoritar. Cu toate acestea, în lipsa definirii unor repere rezult  dou  tipuri 
de personalit i: fie tineri f r  autocontrol, agresivi, nemul umi i, fie tineri care sunt anxio i i 
tem tori. În consecin , este important s -i înv m pe copii elementele de baz  ce in de educa ie.  

Unele elemente esen iale care pot s  stimuleze i s  direc ioneze cât mai devreme dezvoltarea 
copilului, pot fi: 

Judecata moral  
Abilitatea de a discerne binele de r u se formeaz  în jurul vârstei de 6-7 ani, numit  pe bun  

dreptate vârsta ra iunii. Valorile morale nu pot fi transmise prin simpla vorbire, ci prin experimentare, 
iar prin evaluarea situa iilor i prin a avea ni te discu ii timpurii cu cei mici, aceast  judecat  poate fi 
rafinat . Identificarea valorilor morale face posibil  c utarea în fiecare fiin  uman  caracteristicile 
superioare care îi hr nesc sufletul. 

Responsabilitatea 
A deveni treptat responsabil pentru gândurile, ac iunile i consecin ele acestora indic  trecerea 

persoanei la maturitate. Aceast  responsabilitate implic  capacitatea de a colabora i de a se supune 
atunci când este necesar. De fapt, dificult ile colare i sociale provin adesea din faptul c  cei mici 
nu preiau responsabilit i propor ionale i potrivite vârstei lor. 

Abilit ile sociale 
Polite ea, punctualitatea i grija pentru ceilal i trebuie deprinse de la o vârst  fraged . Regula 

de aur este: iube te- i aproapele ca pe tine însu i. De asemenea, este important s  ar t m copiilor 
no tri cum s - i apere punctul de vedere i s -i ajut m s  fac  acest lucru atunci când sunt victime 
ale nedrept ii. Înv area de a rezolva problema prin nonviolen  face parte atât din educa ia familial , 
cât i colar . Trebuie s  îi înv m pe copii s  mul umeasc  când i se ofer  ceva, s  le amintim c  
este nepoliticos s  întrerup  o discu ie. 

Autocontrol i toleran  la frustrare 
Deoarece copilul este ini ial egocentric, el dore te ca to i cei din jurul lui s -i satisfac  în mod 

special i imediat nevoile, dorin ele i capriciile. De aceea,  p rintele trebuie s  accepte faptul c  
acesta trebuie s  înve e progresiv s  tolereze frustrarea i s -i ofere ocazia s  g seasc  singur solu ii 
i mecanisme prin care î i poate controla frustrarea i emo iile. Copiii care pot ob ine orice fel de 

cadouri pentru a se sim i mai bine într-un anumit moment, ajung de obicei s  fie neferici i. 
Dezvoltarea aten iei i concentr rii 
Este important ca cel mic s  înve e s  fie atent, s  se concentreze pe obiectul muncii sale. Îl 

putem ajuta s - i dezvolte aceste abilit i prin stabilirea unor reguli în leg tur  cu orele de joac , de 
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uitat pe tablet /telefon i de înv at/citit. Totodat , a face temele, a pune hainele la loc sau f cutul 
patului sunt activit i de rutin  relevante pentru a dezvolta perseveren a i r bdarea copiilor. 

Curajul de a înv a s  pierzi 
Copiii trebuie s  se obi nuiasc  de mici cu faptul c  vor face gre eli i c  drumul pe care vor 

merge nu va fi întotdeauna unul liniar. Ace tia trebuie îns  s  în eleag  cu ajutorul p rin ilor c  e 
necesar s  fie dispu i s - i asume riscuri i s  accepte e ecul ca o parte fireasc  a vie ii. Trebuie 
motiva i s  nu se lase descuraja i i s  depun  mereu eforturi pentru a se autodep i, f r  s  caute îns  
perfec iunea. S  îi l s m s  i gre easc , s  înve e din propriile gre eli i s  experimenteze. 

A adar, în orice societate, familia joac  rolul cel mai important în formarea i socializarea 
copilului. P rin ii joac  cel mai important rol în formarea copiilor, cre terea i dezvoltarea lor ca 
personalit i. Familia reprezint  cadrul fundamental în interiorul c ruia sunt satisf cute nevoile sale 
psihologice i sociale i împlinite etapele întregului s u ciclu de cre tere i dezvoltare. Acest cadru al 
familiei este primul s u intermediar în rela iile cu societatea. i, de asemenea, constituie matricea 
care îi imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i morale. 
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,,Cei apte ani de acas ” 

 

Profesor înv mânt primar Negru Larisa Oana 

coala Gimnazial  Nr. 1 L z reni, Jud. Bihor 

 

 
Cei apte ani de acas  reprezint  perioada de formare ini ial  a personalit ii copilului, perioada 

apari iei primelor rela ii i atitudini a deta rii, desprinderii copilului de câmpul perceptiv; este 
perioada de cea mai mare organizare i sistematizare a comportamentelor; este perioada cea mai 
puternic marcat  de spectaculoase salturi cantitative i calitative ale copilului. 

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot 
manifesta atât direct, prin ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de 
conduit  oferite de membrii familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i i climatul socio-afectiv 
în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu impact hot râtor asupra 
copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de comportare i rela ionare în raport 
cu diferite norme i valori sociale. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i afec iune în concorodan  cu etapa de 
dezvoltare in care se afl  el. Normele de conduita se înva  în familie. Acest mediu este cel în care 
copilul deprinde principalele reguli de bun  purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament con tient, iar vârsta primei copil rii este esen ial  în conturarea i achizi ionarea 
normelor unui comportament social corect. Aceast  realitate atest  faptul c  de p rin i depinde ca 
adolescentul, tân rul i adultul de mâine s - i adune în ace ti primi ani ai copil riei toate competen ele 
unei bune cre teri. A fi ,, bine-crescut” nu înseamn  peste tot acela i lucru. Atât contextul cultural-
istoric, obiectiv al societ ii cât i standardele subiective ale fiec rui p rinte determin  defini ia celor 
,, apte ani de acas ”. 

În „cei apte ani de acas ” e bine s  fie sus inute micile pasiuni ale lor i s  le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colec iona diferite obiecte, de a face sport. Dar este i mai 
bine s  li se solicite ajutorul în treburile mai u oare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 
ani!). Munca f cut  cu m sur  (“S  preg tim masa”; „S  m tur m i s  tergem praful împreun ”; 
„S  sort m fructele/legumele”; „S  adun m i s  distribuim la locul lor: juc riile, c r ile, h inu ele” 
„S  facem împreun  gogo i/pl cinte!”), înso it  de rug ciune, este de mare folos, în timp ce munca 
f r  rug ciune, poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune c  exist  un demon al 
muncii exagerate care îl împinge pe om la eforturi f r  rost (dorind s  î i agoniseasc  cât mai multe) 
pentru a-l îndep rta de via a duhovniceasc . Munca echilibrat , în familie sau în colectivitate, d  
s n tate fizic  i psihic , vindecând lenea, egoismul i cultivând jertfelnicia. Numai cu mult  
str duin  i cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele. 

Printre principalele ,,ingrediente” care compun o bun  cre tere a copilului pe perioada celor 
apte ani ,,de-acas ” este necesar s  amintim: 

1. Salutul-exprimat prin fluturarea mâinii i continuat cu firescul ,,Bun  ziua.”  
2. Comportamentul în public i cu prietenii: - Un copil bine crescut tie s  r spund  la întreb ri 

i s  sus in  la rându-i conversa ia, îsi a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te; - Î i 
demonstreaz  bunele maniere, nu doar în preajma p rin ilor ci i în preajma adul ilor precum i 
celorlal i copii. Astfel la gr dini  se joac  împreun  cu al ii copii în destindere i voie bun , se 
preg tesc i exerseaz  prin joc rolul de adult, înva , exerseaz  i testeaz  comportamente corecte; î i 
respect  partenerii de joac , în elege s  se conformeze regulilor jocului. 
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3. Prin imitare i suficient  practic , copilul bine educat în elege normele sociale; deprinde cu 
ajutorul p rin ilor sau a educatorilor ceea ce ,,se face” i ceea ce ,,nu se face” ; înva  s  aplice regulile 
sociale din lumea în care tr ie te: s - i astepte rândul la magazin, la medic, la leag nul din parc, etc; 
nu încalc  drepturile celorlal i în afirmarea drepturilor lor; nu deranjeaz  pe cei din jur, respect ora 
de lini te. 

4. Respect  bunele maniere la mas , baie, etc.  
5. I i recunosc gre eala nu ca un semn de sl biciune ci ca un semn de respect i demnitate prin 

acel ,,îmi pare r u” i ,,te rog”;  
6. Un copil bine crescut înva  s  nu râd  de sl biciunea, de efectul fizic sau orice dizabilitate 

a cuiva.  
 În concluzie copilul, ca cet eanul de mâine va fi a a cum îl form m noi p rin ii i educatorii 

lui în ,,cei apte ani de acas ”. 
 Cei apte ani de acas  sunt necesari în cre terea unui copil ce va deveni adultul de mai târziu! 
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FAMILIA I CEI APTE ANI DE ACAS  
 
 
 
 

Prof. înv. Pre c.: Negru Mirela Mariana 
Gr dini a Nr. 56, Gala i 

 
 
 
 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie 
la dezvoltarea unei persoane i la starea ei de s n tate. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. P rin ii furnizeaz  „zestrea 
genetic ”, iar familia creeaz  condi iile dezvolt rii fizice, emo ionale, intelectuale i modeleaz  
caracterul copilului, sim ul moral, estetic etc. O mare parte dintre cuno tin ele despre natur , 
societate, deprinderile alimentare i igienice, atitudinile fa  de via , modelele sau obi nuin ele de 
comportament, copiii le datoreaz  educa iei primite în mediul familial. De aceea, familia este 
institu ia fundamental  în toate societ ile. 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce prive te dezvoltarea copilului, din punct de 
vedere fizic, intelectual, emo ional, moral sau caracterial i spiritual-estetic. 

În ce prive te dezvoltarea fizic  a copilului, familia este cea care asigur  mediul de via , hrana, 
îmbr c mintea, trebuie s  îi fereasc  de pericole, s  le asigure condi ii i spa iu propice pentru joc, 
înv are, odihn , mi care i s  le supravegheze i între in  starea de s n tate optim . 

Familia stabile te regimul de via  al copilului care s  îi asigure o dezvoltare optim , îi formeaza 
primele deprinderi de igien  personal  i social  i îl obi nuie te s  utilizeze factorii naturali (apa, 
aerul, soarele) pentru bun starea organismului. 

Familia trebuie s  se preocupe de dezvoltarea capacit ii motrice a copilului, prin asigurarea 
unor activit i de joc fizic i mi care sau sport în aer liber. 

În ce prive te dezvoltarea intelectual  a copilului, familia este în primul rând mediul în care i i 
însu e te limbajul. 

Volumul, precizia vocabularului i corectitudinea exprim rii copilului depind de munca depus  
de p rin i i de restul familiei în aceast  direc ie. Ca prim factor de educa ie, familia ofer  copilului 
i aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale despre lumea înconjur toare (despre plante, animale, 

obiecte, mediul în care tr ie te, despre ocupa iile oamenilor etc.). 
Familia ar trebui s  se preocupe i de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie 

s  le dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea. P rin ii trebuie s  încerce s  explice copiilor 
sensul unor fenomene i obiecte, pentru a le putea în elege. 

Pentru educa ie moral  i formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care 
copilul î i construie te scara de valori i î i formeaz  cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, 
cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. În realizarea acestui tip de educa ie, modelul parental 
este foarte important pentru copil. 

P rin ii ar trebui s  le spun  copiilor ce e bine i ce e r u i de ce, ce e drept i ce e nedrept, ce 
e frumos i ce e urât în comportamente i ar trebui s  constituie exemple demne de urmat. 

Ceea ce înva  în familie trebuie s  îl ajute pe copil s  se orienteze în evaluarea 
comportamentului s u i a celor din jur. Tot în sens moral, familia trebuie s  îl îndrume pe copil s  
fie sociabil, s  fie un bun coleg i prieten. 

Educa ia artistic-estetic  i în elegerea valen elor spirituale ale umanit ii trebuie s  vin  în 
completarea celorlalte tipuri de educa ie, pentru a stimula creativitatea copilului i a-l ajuta s  treac  
de la o în elegere a lumii axat  pe propriile nevoi i pl ceri la o în elegere mai complet  a lumii, a 
universului i a resorturilor profunde care guverneaz  via a, în anasamblul ei i societatea uman . 
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În familie se dezvolt  sprijinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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CEI APTE ANI DE ACAS  
 
 
 

Prof. înv. pre c.: Negru Petronela 
Liceul Tehnologic “Ion Creang ” Pipirig, Gr dini a Stânca 

 
 
 
 
Când vorbim despre cei apte ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de 

la p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când 
spunem c  un copil are cei apte ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, 
s  spun  mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u.  

Familia este cea care ofer  copilului primele informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele 
norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei.  

Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”.  

Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei apte ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i 
anume – OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu 
diverse aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne 
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educ m copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se 
formeaz  în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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FORME ALE COLABOR RII COAL  – FAMILIE 

 
Prof. înv. primar NEGRU A MARIA 

coala Gimnazial  Nr. 4 Bistri a, Jud. Bistri a - N s ud 

 

 

Pentru a avea eficien , educa ia se desf oar  într-un cadru organizat cu concursul tuturor 
factorilor educa ionali: coala, familia, institu iile culturale, mass-media. Dintre ace ti factori 
implica i în actul educa ional, cei mai importan i r mân coala i familia. 

Familia, prima coal  a vie ii, este cea care ofer  copiilor primele cuno tin e, primele 
deprinderi, dar i primele modele comportamentale. Ca prim  verig  a sistemului educativ, familia 
are responsabilit i clare i diverse. Întrebarea care se pune este dac  familia de ast zi are timp pentru 
îndeplinirea responsabilit ilor educative, dac  este preg tit  s  activeze constant ca un factor 
educativ.  

Realitatea ne dovede te c  nu toate familiile î i îndeplinesc consecvent responsabilit ile 
educative fa  de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vie ii de zi cu zi, minimalizând rolul de factor 
educativ. Altor familii, chiar dac  doresc s  asigure educa ia corespunz toare copiilor, le lipsesc 
preg tirea psihopedagogic , experien a.  

Pornind de la aceste constat ri i valorificând experien a la clas , mi-am propus în activitatea 
de parteneriat cu familia urm toarele:  

1. Promovarea în rândul p rin ilor i informarea acestora despre cele mai recente tendin e 
vizând educa ia în familie i coal   

2. Consilierea p rin ilor pentru în elegerea problemelor educative cu care se confrunt  i pentru 
alegerea celor mai potrivite c i de ac iune în func ie de particularit ile propriului copil  

3. Asigurarea unei viziuni moderne unitare privind formele de colaborare, importan a i 
eficien a acestora 

În demersurile mele, am avut în vedere în elegerea de c tre p rin i a avantajelor parteneriatului 
coal  - familie. Un prim aspect este acela c  p rin ii au în eles c  de educa ia copiilor trebuie s  se 

ocupe i ei, nu numai coala. Un alt aspect foarte important a fost c  p rin ii implica i s-au familiarizat 
cu problemele materiale ale colii/clasei i, în m sura în care i-au permis, au sprijinit coala, creând 
astfel un cadru propice educ rii.  

Pentru ca rela ia coal  - familie s  aib  eficien , leg tura pe care coala o stabile te cu familia 
trebuie s  fie democratic , deschis , sus inut  permanent de cei implica i. Se spune c  „omul este 
rodul educa iei pe care o prime te” i, pornind de la aceasta, în elegem de ce înc  din prima zi din 
via a de elev a unui copil, coala i familia trebuie s - i uneasc  eforturile, s  se sprijine reciproc 
pentru dezvoltarea i des vâr irea personalit ii copilului.  

Exist  multe modalit i de a realiza i înt ri aceast  colaborare.  Ca forme de leg tur : 

 Întâlnirile lunare cu p rin ii elevilor. Prin aceste întâlniri, am urm rit abordarea unor aspecte 
psihopedagogice, dar i un schimb de idei în leg tur  cu procesul instructiv educativ din coal . În 
ultimii doi ani, având în vedere pandemia de Coronavirus, aceste întâlniri au avut loc online. 
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 Serb rile dedicate p rin ilor cu diferite ocazii (s rb torile de iarn , ziua mamei, sfâr itul 
anului colar) reprezint  ocazii de colaborare între înv toare i p rin i i au ca efect sudarea într-o 
m sur  mai mare a rela iei dintre coal  i familia copiilor. În aceast  perioad  de pandemie, i 
serb rile le-am prezentat p rin ilor online. 

 Vizitele p rin ilor la coal  demonstreaz  preocuparea acestora de a afla periodic lucruri noi 
despre copilul lor, sau c  a ap rut o anumit  problem  pe care p rintele vrea s-o discute cu 
înv toarea. Astfel de vizite se pot realiza atunci când p rintele simte c  trebuie s  vin  la coal  sau 
în ziua i ora stabilit  la începutul anului colar ca zi de consulta ie cu p rin ii. În ultima perioad , 
aceste întâlniri au avut loc tot online. 

 Vizitele la domiciliul elevilor reprezint  modalit i prin care înv torul poate afla date 
referitoare la climatul educativ din familie, la personalitatea copilului, la problemele cu care se 
confrunt  elevul.  

 Lectoratele cu p rin ii ofer  p rin ilor consiliere în diferite probleme. Prin modul de 
organizare, prin tematic  i structur , prin finalitatea lor, lectoratele cu p rin ii pot deveni o adev rat  
coal  a p rin ilor. 

 edin ele comune cu p rin ii i elevii urm resc o interac iune a acestora în educare i 
autoeducare. În aceste edin e, chiar i în cele online, am discutat situa ia la înv tur  a elevilor, am 
organizat activit i colare i extra colare, am c utat împreun  solu ii de a rezolva diferite probleme 
ap rute în cadrul colectivului de elevi.  

 Însemn rile scrise în caietele de coresponden  ale elevilor, observa iile f cute în caietele lor 
de teme sunt alte mijloace de coresponden  între coal  i familie. Pentru elevii din clasele primare, 
însemn rile înv toarei sunt un bun ghid care ajut  familia s  cunoasc  exigen ele colii, aprecierile 
asupra preg tirii elevului.  

 O alt  form  de colaborare cu familia, pe care am folosit-o este i ac iunea „Por ilor deschise”, 
o perioad  stabilit  de comun acord cu p rin ii în care se poate asista la activit ile didactice, se pot 
pune întreb ri i clarifica unele probleme puse în discu ie de c tre p rin i. 

 Nu în ultimul rând, ca modalitate de colaborare cu p rin ii, am folosit „Col ul p rin ilor”. Într-
un loc al clasei special amenajat am expus sfaturi, îndrum ri, rezultate deosebite ale unor p rin i în 
educarea copiilor, poezii cu caracter educativ, maxime i cuget ri despre probleme ale educa iei. 

 

Iat  câteva din sfaturile date la rubrica „Câteva sfaturi pentru p rin i”: 

 Înva  s - i ascul i copilul t u! 
 Fii r bd tor i maleabil! 
 Nu fi partea care atac , nu te enerva, nu ipa, nu fi r ut cios, nu jigni copilul! 
 Exprim -te clar i hot rât! 
 Accept - i copilul a a cum e! 
 Discut  cu copilul t u cât mai mult! 
 F - i timp pentru copil! 
 Fii gata s -i oferi ajutor i siguran ! 
 Îmbr i eaz - i copilul cât mai des! 
 Este important s - i încurajezi copilul când vorbe ti cu el, ar tându-i defectele, dar i 

calit ile! 
 

Exemplific, în continuare, câteva idei semnificative ale lui Dorothy Lawo Nolte (expuse la 
„Col ul p rin ilor”), potrivit c rora copiii înva  din ceea ce tr iesc în diferite situa ii. 

„Dac  un copil tr ie te în laud ,  

Înva  s  aprecieze;  

Dac  tr ie te în corectitudine,  
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Înva  dreptatea;  

Dac  tr ie te în siguran ,  

Înva  s  aib  încredere;  

Dac  un copil tr ie te în aprobare,  

Înva  s  se autoaprecieze;  

Dac  un copil tr ie te în acceptare i prietenie,  

Înva  s  descopere dragostea în lume.”  

Acestea sunt doar câteva dintre mijloacele pe care le-am folosit frecvent în parteneriatul coal  
– familie. Efectele au fost vizibile atât în performan ele realizate de copii la activit ile la clas , cât i 
pentru sala de clas , prin îmbog irea bazei didactico - materiale.  

Indiferent ce modalit i de colaborare cu familia am folosi, fiecare cadru didactic trebuie s  aib  
o atitudine corespunz toare, plin  de tact, în elegere, stim  i interes fa  de p rin i i problemele 
copiilor. 

În ceea ce prive te modul de abordare a problemelor mai dificile, legate de insuccesul în munca 
educativ  cu anumi i elevi, sunt de evitat mai ales, dou  pozi ii:  

 S  nu se prezinte aspectele negative în a a fel încât p rintele, descurajat, s  considere c  are 
un copil cu defecte, din care nu va reu i niciodat  s  „realizeze ceva”.  

 S  nu fie privit  familia ca singura r spunz toare de lipsurile copilului. P rintelui trebuie  
s -i oferim mijloacele prin care poate interveni pentru îndep rtarea i eliminarea unor aspecte 

negative ivite în educa ia copilului s u. 

P rin ii trebuie con tientiza i c  singura investi ie de valoare pe care o familie o poate face 
pentru copil este investi ia pentru educa ia acestuia, copilul reprezentând „bijuteria cea mai de pre ”. 

S -i înv m, a adar, pe p rin i s - i fac  timp pentru a comunica cu copiii, s  fie buni 
ascult tori, s - i manifeste interesul fa  de problemele copiilor, fa  de ceea ce ei fac i spun.  

Relevante sunt în acest sens versurile scrise de Diane Lomas: 

„Dac  ar trebui s -mi cresc înc  o dat  copilul,  

Mi-a  folosi mai mult degetul ca s  pictez i mai pu in ca s  ar t cu el. 

A  corecta mai pu in i a  încerca mai mult s  construiesc o rela ie. 

Mi-a  lua ochii de pe ceas i i-a  folosi ca s  privesc. 

M-a  plimba mai mult i a  în l a mai mult zmeie. 

N-a  mai juca rolul seriozit ii i m-a  juca cu seriozitate. 

A  fugi mai mult pe câmp i a  privi stelele. 

A  îmbr i a mai mult i a  impune mai pu in. 

A  vorbi mai pu in despre dragoste, despre putere 

i mai mult despre puterea dragostei.” 
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Responsabilit i în familie, abilit i pentru via  
 

 

Prof. Maria - Dana Negulescu 

coala Gimnazial  Diaconu Coresi Fieni, Dâmbovi a 

 

 

Uneori, p rin ii se întreab  dac  ar trebui s  le ofere copiilor sarcini i responsabilit i zilnice. 

Copiii nu trebuie s  fie „doar copii”, s  se bucure de copil rie, pentru c  vor avea timp pentru 
responsabilit i tot restul vie ii... Este adev rat, îns  ei trebuie s  aib i anumite sarcini pentru a 
dobândi abilit i importante de viat  ce le vor fi utile de-a lungul vie ii. 

Cum îl po i înv a s  fie responsabil? 

Copiilor le place s -i ajute pe p rin i, de aceea este bine ca pe m sur  ce cresc s  le g se ti 
lucruri pe care pot s  le fac . Descoper  idei de sarcini pentru copii, ideale nu doar pentru a-i ine 
ocupa i, ci si pentru a-i înv a lucruri utile. 

Când p rin ii sunt întreba i ce tr s turi i-ar dori s  aib  copiii lor acum i ca adul i, unul dintre 
cele mai frecvente r spunsuri este „s  fie responsabili”.  

 
Este un termen larg care înseamna multe lucruri diferite, inclusiv: 

 s  fie de încredere i ceilal i s  poat  conta pe el; 
 s  fie de cuvânt; 
 s  î i îndeplineasc  angajamentele; 
 s  depun  efort pentru a duce 
 la bun sfâr it o sarcin ; 
 s  fie responsabil de propriul comportament; 
 s  î i recunoasc  meritele i gre elile; 
 s  contribuie la bun starea celor din jur etc

Sarcini pentru copiii dup  10 ani: cum po i s  evi i s -l cic le ti ca s  le fac  

O s  fie nevoie s -i aminte ti mereu copilul despre aceste sarcini, dar uite cum po i s  
procedezi f r  s -l cic le ti: 

 tu e ti cel mai bun model pentru el.  
 încurajeaz -l dup  ce duce la bun sfâr it sarcinile; 
 g se te-i sarcini care s  fie pentru vârsta lui; 
 las  lucrurile s  se desf oare normal. A uitat copilul s  pun  la sp lat tricoul preferat? 

Atunci nu o s -l poarte când dore te. 
 amân  oferirea de recompense sau ia din privilegii dac  vezi c  sarcina pe care a zis 
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c  o termin  nu este dus  la bun sfâr it. 
 

Idei de sarcini pentru copii 

Odat  ce copiii încep s  mearg  la scoala, responsabilitatea i sarcinile ar trebui s  creasc . 
Adauga i treptat noi sarcini pe list . Pe m sura ce sarcinile devin mai complexe, înva a i-l pas cu pas 
cum s  fac  fiecare sarcin  i cum s  se organizeze. 

 Copilul poate fi încurajat s  preg teasc  o mas  independent, s  î i fac  singur 
pache elul pentru scoal , s  î i organizeze singur rechizitele, hainele i juc riile. 

 Copilul poate fi înv at i încurajat s  arunce gunoiul ( i s  recicleze, dac  ave i acest 
obicei), s  foloseasc  cuptorul cu microunde sau pr jitorul de pâine, s  schimbe singur sau cu 
ajutor lenjeria la patul s u, s  verifice cutia postal , s  aibe grij  de fra ii mai mici i s  îi ajute 
la teme sau alte sarcini proprii. 

 
 

 

 

 

 

 Copiii pot avea grij  ca animalul de companie s  aib  mâncare i ap , s  te ajute când 
g te ti, s  înve e s - i fac  patul (important  este inten ia, nu i modul în care el arat ), s  tearg  
chiuveta, s  scoat  alimentele din plas  dup  ce te întorci de la cump r turi, dar i s  duc  sacul 
de gunoi la tomberon. 

 

Astfel de sarcini pentru copii sunt o bun  modalitate prin care ei înva  treptat s  fie reposabili. 
Ei pot s  fac  mai multe decât crezi, important este s - i faci timp ca s -i înve i. 

 Poate fi invatat sa participe la repararea si intretinerea locuintei, sa invete sa faca 
diverse sarcini gospodaresti utile 

 Mânc rurile simple, tergerea blatului de buc t rie, aranjarea i strângerea mesei, 
pusul i scosul de vase în ma ina de sp lat, împ turirea hainelor, înlocuirea hârtiei igienice i 
datul cu aspiratorul sunt doar câteva dintre sarcinile pentru copii potrivite pentru aceasta vârst . 
Nu trebuie neap rat s  fie plictisor atunci când face astfel de activit i. A a c  încurajeaz -l pe 
copil s  pun  muzic , s  cânte i s  danseze în timp ce te ajut  prin cas . 

Las -l pe el s  decid  la ce crede c  se pricepe i s  participe prin rota ie la sarcinile din 
locuin .  De ajutor este i s -i faci o list  cu aceste sarcini i s  o lipe ti într-un loc unde o poate 
vedea des. 
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 Adolescentii pot incepe sa invete cum sa isi asume mai multa responsabilitate. 
Curatenia la baie, curatarea podelelor si stersul prafului ar putea fi unele dintre sarcinile pe care 
le adaugati pe lista de sarcini a copilului. Nu este nevoie sa rasplatiti un adolescent pentru fiecare 
sarcina pe care o indeplineste. A strange dupa el insusi si curatarea camerei sale, de exemplu, fac 
parte din contributiile familiale. Adolescentii au nevoie de sarcini care sa ii pregateasca pentru 
lumea reala. Alocati sarcini cum ar fi pregatirea mesei, tunsul gazonului sau stransul hainelor de 
pe sarma. Aceste abilitati de viata vor fi importante dupa liceu, cand poate va merge la facultate 
in alt oras si va locui singur, astfel incat adolescentul sa poata trai independent. 

 

 
  Copilul poate s  ajute fra ii/surorile mai mici la teme, s  fac  cina o dat  pe s pt mân  

(mânc ruri simple), s  scoat  la plimbare câinele i s  cure e în ma in . 
Sarcinile pe care le face prin cas  îl înva  lucruri de care o s  aib  nevoie pe viitor. Bine este 

s  nu-l înve i c  unele sarcini sunt strict pentru femei, în timp ce altele pentru b rba i. i b ie ii pot 
s  g teasc  sau s  calce rufele, a a cum i fetele pot s  bat  cu ciocanul sau s  schimbe uleiul la 
ma in . 

 

5 sfaturi utile: 

1. E important sa nu atribuiti prea multe sarcini sau sarcini care il depasesc . E nevoie de un 
echilibru corect. Parintii trebuie sa le ofere copiilor iubire, intelegere, respect, dar in acelasi timp si 
disciplina pozitiva, fara pedepse. 

2. Laudati sarcinile indeplinite cu succes si incurajati copilul sa faca lucruri noi si sarcini noi. 
Chiar daca nu stie cum sa faca, oferiti indicatii, sfaturi si incurajati copilul sa exerseze pana reuseste. 

3. Realizati un grafic de sarcini pentru toata familia. Astfel, copiii vad ca toata lumea are 
sarcini, nu doar ei, si puteti monitoriza activitatea pentru toti. Puteti face autocolante sau tabele pe 
care sa le lipiti la vedere – sa contina sarcinile zilnice, usor de citit, sau cu imagini pentru fiecare 
sarcina. 

4. Nu insistati pe perfectiunea. Nimeni nu este perfect si este mai bine sa aveti o abordare mai 
relaxata in ceea ce priveste modul in care copiii indeplinesc sarcinile. Nu criticati, ci laudati progresul 
si incurajati copilul ca treptat sa faca si mai bine. Laudati si incurajati copilul in timp ce desfasoara 
sarcina, pentru a-i oferi un impuls pozitiv 

5. Fii specifici cu instructiuni. Daca ii spui „fa-ti ordine in camera”, poate fi destul de vag si 
poate fi interpretat intr-o varieate de moduri. In schimb, fii explicit spunand:„ Strange-ti hainele de 
pe scaun, fa-ti patul si pune caietele in birou.
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Educa ia estetic  în înv mântul liceal 
 
 
 

prof. Neneciu Rodica 
COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” ONE TI 

 
 
 
 
Educa ia estetic  în înv mântul liceal, realizat  prin intermediul disciplinelor artistice, 

constituie un mod de transmitere, de c tre elev a dimensiunilor frumosului, încorporat în imagini 
artistice. 

În procesul de înv mânt, gândirea literar - artistic  îmbin  atât o dimensiune cognitiv , cât i 
una afectiv-motiva ional , cu ajutorul c ruia elevul î i formeaz  o anumit  imagine despre modul în 
care se poate ob ine, în mod creator, plasticul i figurativul. 

Astfel, elevul parcurge etapele unui proces creator în sensul c  el devine subiect care simte, se 
emo ioneaz , dar totodat  con tientizeaz  c  particip  indirect la acest act de crea ie. 

Cuno tin a sau imaginea asigur  elevului posibilitatea s  p trund  în interiorul procesului de 
crea ie literar-artistic , îl ajut  s  treac  de la cuvânt la imagine, vizualizând mintal obiectul 
materializat în expresia artistic . 

În procesul de înv are a literaturii, trebuie evitat  centrarea exagerat  pe predare, dând 
posibilitatea elevului s  devin  creator în activitatea desf urat  i nu doar simplu spectator. 

 

Importan a educa iei estetice la elevi const  în aceea c : 
 

- solicit  i cultiv  atât planul afectiv, cât i cel intelectiv-opera ional; 
- urm re te realizarea unor obiective cum sunt: 
  *sensibilizarea elevilor fa  de limbajul artei; 
  *cultivarea capacit ilor de apreciere (gustul i judecata estetic ); 
  *formarea atitudinii estetice, etc; 
- urm re te realizarea frumosului la nivelul profesiei, comportamentului, familiei, iar cultura 

estetic  presupune dezvoltarea capacit ii de a percepe frumosul sub toate aspectele sale - natur , 
societate, cultur . 

- creaz  posibilitatea form rii personalit ii elevilor, care se formeaz  atât în activit ile din 
clas , cât i în afara ei, datorit  valorilor estetice. 

Esen ial în realizarea educa iei estetice este ca elevul s  ia contact cu frumosul, în primul rând 
în mediul colar, deoarece în institu ia colar  va trebui s  respecte anumite cerin e – scris 
îngrijit,caiete i c r i curate, cur enie, etc. i c rora li se acord  o aten ie deosebit  de c tre educator. 

Se recomand  educatorilor ca în procesul educ tiei estetice s  fie folosite acele valori estetice 
care au intrat definitiv în patrimoniul na ional i universal al universului estetic.  

Sistemul de educa ie trebuie s  acorde mai mult  aten ie educa iei estetice a elevilor deoarece 
personalitatea uman , trebuie s  fie nu numai bine informat , ci i frumos construit . 

 Metodele folosite în educa ia estetic  sunt metode comune cu cele folosite în întregul proces 
educativ. Un loc cu totul aparte în educ ia estetica revine metodei exerci iului, înso it  de explica ii i 
demonstra ii. 

Mediul educa ional - coala creaz  condi ii pentru ca fiecare elev s  intre în leg tur  cu arta, cu 
lumea i cu sine i în acest fel s  p trund  în dimensiunea universalit ii. 

Elevii cu o orientare umanist , percep într-un mod mult mai adecvat simbolurile artistice, 
discrimineaz  mai u or efectul artistic, posed  capacitate de construc ie metaforic . 

Arta, prin valorile pe care le promoveaz  este un mijloc de baz  în desf urarea procesului 
instructiv-educativ i formarea personalit ii elevului.   
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Sim ul estetic este capacitatea i calitatea elevului de a percepe i tr i frumosul  ca o atitudine 
i modalitate de comportament estetic determinat de anumi i analizatori i modalit ile de prelucrare 

ale informa iei receptate pe cale senzorial : vizual , auditiv , tactil , vorbindu-se în acest sens de 
bunul sim  ca o calitate de a percepe i tr i numai ceea ce este frumos. Cu alte cuvinte sim ul estetic 
este predispozi ia spre valorile naturale i social-umane care conduc spre armonie i  echilibru. 
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FAMILIA I COALA - CALEA SPRE SUCCESUL COPILULUI 

 

Prof. înv. primar, Nestor Elena                                                                         
coala Gimnazial  Iordache Cantacuzino, 

Structura Lunca Pa cani 

 

 

Motto: “Eu sunt copilul. Tu ii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 
m sur , dac  voi reu ii sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre 
fericire. Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

 
Principalii factori care ajut  copilul în des vîr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

Pentru o bun  colaborare între ace tia este nevoie de comunicare. Activitatea de acas  este o 
continuare a activit ii pedagogice de la coal  i invers – activitatea de la coal  este o continuare a 
activit ii de acas . Acesta este motivul principal pentru care cei doi factori au datoria de a cunoa te 
obliga iile celuilalt, de a se sprijini reciproc. 

Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te copilul i a c rui 
influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. Leg tura copilului cu familia este extrem de 
puternic  i de neînlocuit. Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare 
parte despre cuno tin ele despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de 
comportament, elevul le datoreaz  educa iei primite în familie.  

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic, etc. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din 
cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectelor casnice), familia este 
cea care ar trebuie s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Copilul ob ine 
rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele 
lucruri încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei apte 
ani de-acas ”. Un elev f r  „cei apte ani de acas ” va crea mereu probleme chiar i ca viitor adult. 
Familia trebuie s  în eleag  c  un copil nu este un obiect, o juc rie care poate fi reparat  atunci când 
se stric .  

Copilul are un suflet care trebuie dezvoltat din toate punctele de vedere, astfel încât s  fie 
capabil s  r zbat  în via . Fiecare membru al familiei trebuie s  devin  sensibil la nevoile i 
sentimentele copiilor.  Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, p rin ii trebuie s  petreac  mai mult 
timp cu copiii, trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru teme, s  fie disponibili s  le r spund  la 
întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce s-a întâmplat la coal , s  se joace sau s  citeasc  împreun , 
s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i încurajeze s  
persevereze. 

 Pentru o reu it  în formarea copilului, i-am îndemnat pe p rin i s  aib  în vedere urm toarele; 
 S  se asigure c  elevul/copilul este fericit la coal   
 S  se asigure c  elevul/copilul se descurc  la coal   
 S  educe elevul/copilul pentru a fi o persoan  bun    
 S  se asigure c  elevul/copilul î i face temele  
 S  motiveze elevul/copilul pentru a înv a  
 S  se asigure c  modul de predare este adecvat  
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 S  se asigure c  exist  activit i extracurriculare bune în cadrul colii (cum ar fi cercurile pe 
interese)   

 S  se asigure c  elevul/copilul este în siguran  la coal   
 S  tie ce este bine pentru elev/copil  
 S  intervin  dac  ceva nu este bine la coal   

În ultima vreme se constat , cu p rere de r u, o dep rtare a familiei de coal , o sc dere a 
interesului p rin ilor pentru rezultatele colare. P rin ii sunt îngrijora i de viitorul copiilor dar, în 
acela i timp nu mai au r bdare, nici timp s  le acorde aten ie. Se impune o reconsiderare a rela iei 
familie- coal . Aceasta nu trebuie redus  la simpla informare a p rin ilor, asupra rezultatelor la 
înv tur . P rin ii i familiile din toate mediile i nivelurile educa ionale trebuie s  se 
simt  bineveni i la coal  i s  fie considera i resurse pentru coal . Ace tia trebuie s  fie recunoscu i 
i sprijini i în mod adecvat în calitate de co-educatori în procesul de înv are al copiilor lor, începând 

din primii ani 
Colaborarea mea cu familiile elevilor s-a concretizat într-un program comun de activit i ale 

colii cu acestea. Am inclus lectoratele cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului, 
serb ri colare. Am ini iat parteneriate care m-au ajutat în munca mea; p rin ii ajutându-m  s  aflu 
cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl intereseaz  , ce pasiuni are, iar 
ace tia, la rândul lor, aflând în ce momente trebuie s -l sus in  pe colar, cum s -l motiveze, .a.    

La capitolul activit i de voluntariat i activit i extracurriculare – activit i cultural- artistice i 
sportive; sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i; organizarea unui col  verde în coal ; 

atragerea unor fonduri pentru coal ; organizarea de evenimente colare (anivers ri, excursii, 
discutarea unor probleme de s n tate i siguran  ), întotdeauna  cer opinia p rin ilor i, recunosc, c   
îmi sunt de un real ajutor. În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. 
Nu am fost niciodat  un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al 
acestora, fapt care face imposibil  colaborarea cu familia Eu cred c  p rin ii au v zut în mine un 
prieten, un colaborator, un om adev rat care-i poate ajuta prin atitudinea nep rtinitoare pe care am 
afi at-o. 

Menirea colii nueste numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tiin e cât mai mare, 
ci i de a stimula calitatea de om. A adar, s  reflect m asupra spuselor celebrului J. J. 
Rousseau: “Educatori, înv a i s  v  cunoa te i copiii!” 
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Familia i coala, primii pa i în formarea personalit ii elevului 

 

 

Prof. Niagu - For u Anemona 

coala Gimnazial  de Arte „N. N. Tonitza” Bârlad 

 
 

Educa ia este cea mai mare responsabilitate a fiec ruia dintre noi. Institu ii i organiza ii 
diverse, coala i familia sunt antrenate ca, prin efort comun, s  transforme educabilul în educat. F r  
a negl a importan a incontestabil  a celorlal i actori ai educa iei, coala i familia sunt, de departe, 
cele mai abilitate for e care asigur  realizarea actului educa ional, împreun  realizând o ac iune 
sinergic  concentrat  asupra model rii personalit ii copilului. 

Familia ocup  un loc central în via a copilului: aici tr ie te primii ani din via , afl  informa ii 
esen iale, cap t  primele deprinderi, însu e te valori, începe s  descopere lumea i pe sine, 
acumuleaz  i simuleaz  modele de comportament care, mai târziu, îi vor determina personalitatea.  

Educa ia în familie se realizeaz  printr-un ansamblu de ac iuni sistematice orientate spre 
formarea i dezvoltarea calit ilor intelectuale, morale, fizice. Aici se contureaz  concep ia despre 
via  i conceptul de sine. Cei „ apte ani de acas ” sau lipsa acestora, marcheaz  destinul fiec rui om. 
„Num rul 7 este pretutindeni num rul unei totalit i, dar al unei totalit i în mi care sau al unui 
dinamism total” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant –Dic ionar de simboluri).  

Modelarea copilului, învelirea lui într-un „ve mânt” de valori umane se realizeaz  continuu, 
a a cum zilele s pt mânii curg una dup  alta. Aceia i doi autori, în Dic ionarul de simboluri, precizau: 
„Cifra 7 este totu i întrucâtva nelini tit , c ci ea indic  trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu, ce va aduce urm torul?”. Dup  „cei apte ani de acas ”, interven ia familiei este 
hot râtoare în formarea caracterului copilului, al turi de coal , spr inind necondi ionat coala.  

Dac  pân  la intrarea la coal  copilul a înv at din familie s  iubeasc , s  comp timeasc , s  
uite de orgoliu, s  p streze anumite tradi ii, s  în eleag  corect i s  respecte autoritatea 
p rin ilor/adul ilor, care servesc drept model comportamental, manifestând autodisciplin , s - i 
formeze un sim  s n tos al propriet ii private, punând pre  pe munc  în calitate de izvor al tuturor 
bunurilor, acest copil va cre te iubitor, empatic, tolerant, responsabil. 

Pentru Olivier Reboul, familia este o institu ie de înv mânt prin func ia sa principal , care 
este de a preg ti educa ia, în func ie de obiceiurile, emo iile, sentimentele copilului, de a-l cre te în 
fa a oric rei înv turi intelectuale i motivate. De asemenea, mul i autori sunt de acord c  
interac iunile copiilor cu p rin ii lor influen eaz  performan ele lor academice, aspira iile, atitudinile 
i s n tatea lor psihologic .  

De aceea, educa ia copiilor în cadrul familiei reprezint  un proces informal care contribuie la 
dezvoltarea copiilor i integrarea lor în societate. P rin ii sunt primii i cei mai importan i educatori 
ai copilului, nu numai pentru c  este un rol pe care i-l asum  de la na tere, ci mai ales pentru c  
responsabilitatea pentru educa ia copiilor revine asupra lor. Ei trebuie s  stabileasc  bazele 
intelectuale i emo ionale ale vie ii lor în societate i s  dezvolte atitudini i valori adecvate.  

Rolul lor este decisiv, deoarece viitorul copiilor este puternic condi ionat de primii lor ani de 
via . Cercet rile arat  c , atunci când p rin ii sunt implica i în educa ia copiilor lor, copiii sunt mai 
implica i în activitatea colar , r mân la coal  mai mult timp i ob in rezultate mai bune de înv are. 
Acest lucru se traduce i în beneficii economice i sociale pe termen lung. 
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Lucrând într-o institu ie de art , trebuie sa amintesc faptul ca tot mai multe cercet ri au ar tat 
c  muzica aduce beneficii i în alte domenii nonmuzicale, stimulând dezvoltarea abilit ilor cognitive, 
a notelor de la coal , a personalit ii, a folosirii timpului i a ambi iei, audierea muzicii ajutându-i 
pe elevi s  treac  peste stres, s  se relaxeze, astfel rezultând notele mai mari la coal . 

Levitin (2013) sus ine ideea distribuirii proces rii muzicii în tot creierul. El eviden iaz  c  
activitatea muzical  implic  aproape toate regiunile creierului i aproape toate subsistemele 
neuronale. Aspecte diferite ale muzicii sunt procesate de regiuni neuronale diferite.  

Creierul utilizeaz  segregarea func ional  pentru procesarea muzicii i folose te un sistem de 
detectori de tr s turi, a c rui misiune este s  analizeze calit ile specifice ale sunetului muzical 
precum, în l imea, durata, timbrul etc. 

Cântatul la un instrument muzical implic  tot creierul, în special cortexurile vizual, auditiv i 
motor. Exersarea la instrument înt re te aceste zone, iar acest lucru îi ajut  pe copii i în alte activit i 
care le implic . Birbaumer consider  c  interpretarea muzicii bune antreneaz  procese complexe ale 
gândirii, iar o practic  îndelungat  a cântatului dup  note aduce beneficii majore pentru intelectul 
interpretului.  

Exersarea muzicii la instrument (coordonarea mâinii executantului cu exigen ele partiturii, 
cantitatea notelor, tempo-ul, toate acestea în unit ile temporale implicate de m sur ) dezvolt  
procese cerebrale mai mult decât alte activit i artistice datorit  particip rii mai multor arii corticale 
senzitive i motorii la acest proces complex (Iamandescu, 2011). 

Printre cele mai importante avantaje se num r  dezvoltarea concentr rii, a aten iei distributive, 
a capacit ii de memorare vizual  i auditiv  în timpul studiului individual sau al evolu iei 
interpretative în public, prin realizarea mi c rii diferite cu cele dou  mâini, urm rind i interpretând 
partituri din ce în ce mai complexe, cât i stimularea creativit ii.  

Muzica, în special în cazul copiilor care ajung la performan , este o preocupare creativ , 
creativitatea fiind util  ulterior pentru via , în orice domeniu de activitate ales de copil. Creativitatea 
copiilor se poate manifesta foarte bine în cadrul regulilor, interpretul în elegând c  uneori realit i 
îndep rtate sunt foarte strâns conectate. 

Printre avantajele studierii unui instrument se enumer  îmbun t irea exprim rii emo ionale, 
exprimarea de sine, artistic , pe o cale indisponibil  celor care nu tiu s  cânte, tiut fiind faptul c , 
cu cât omul are mai multe c i de exprimare (scris, pictur , muzic  etc.), cu atât este mai îmbog it 
suflete te. Echilibrarea emo iilor prin „desc rcarea” sentimentelor personale prin intermediul unui 
instrument: fericire, melancolie, pl cere, nostalgie, mânie, frustrare, entuziasm, triste e, bucurie etc., 
armonia textului muzical ajut  la în elegerea leg turilor dintre elementele vie ii i a existen ei 
regulilor. 

Un alt avantaj poate fi observat în domeniul colar prin îmbun t irea performan elor colare, 
a abilit ilor de citire, de exprimare, de matematic  i a tiin ele exacte, prin înv area unei limbi 
str ine, dezvoltând abilit ile lingvistice. Elevul înva  s  se concentreze pe un obiectiv clar, pe o 
int  sau un ideal tangibil, deta ându-se de tot ce îl poate deconecta de la atingerea lui, atât pe 

parcursul studierii pieselor muzicale, cât i a în elegerii mesajului muzical sau memor rii lor. 

Prin studiul unui instrument se realizeaz  integrarea copilului într-un grup suport, înt rirea 
rela iilor de prietenie, comunicarea pe acelea i teme i subiecte cu partenerii de grup. Acest lucru îl 
ajut  la dezvoltarea abilit ilor de ascultare, copiii devenind ascult tori activi, le înt re te spiritului 
de echip . Atunci când studiezi un instrument sau cân i într-o orchestr , înve i s  cooperezi cu cei din 
jur, succesul final fiind al întregii echipe, în care fiecare î i face treaba cât mai bine. 

De i atitudinea fa  de coal  a copiilor care studiaz  un instrument muzical este demonstrat  
într-o form  semnificativ , este necesar  organizarea unor seminarii, a unor reprezenta ii în gr dini e, 
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în coli i licee, care s -i motiveze i s -i determine pe p rin i s  con tientizeze importan a muzicii, 
a studiului unui instrument, sus inându-i pe copii în alegerea unui instrument pentru studiul 
individual. 
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FAMILIA ÎN RELA IA CU COALA I IMPLICA II ÎN REU ITA COLAR  
 

 

NICOLA DORINA GELU A 
coala Gimnazial  Nr. 1 Slatina, Olt 

Studiu de specialitate 
 

 
 
La fel cum reu ita colar  vorbe te nu doar despre eficien a activit ii didactice, fiind influen at  

de un complex de factori (biologici, psihologici, socio-economici), a pune e ecul colar doar pe seama 
sistemului de educa ie i a dasc lilor este incorect i nedrept. De multe ori, coala, oricât  bun voin  
ar ar ta, r mâne neputincioas  acolo unde atitudinile din mediul familial sunt contrare valorilor 
promovate de ea. 

Frecven a cu care se produce acest fenomen în mediile colare i mai ales, aspectul de 
cronicizare (permanentizare) pe care el poate s -l dobândeasc  adeseori, ne determin  s -l privim cu 
toat  responsabilitatea. Un e ec colar cronicizat este periculos, deoarece el determin  efecte negative 
atât în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauz , care- i 
va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilit i i va ajunge s  dezvolte o team  de e ec, cât 
i în plan social, fiindc  un e ec colar permanentizat “stigmatizeaz ”, induce o marginalizare social  

a elevului în cauz  (respectiv o limitare a dreptului copilului la calificare profesional  autentic  i la 
exercitarea unor roluri sociale apreciate i recunoscute ca fiind valorizante pentru personalitate). În 
final, nu doar individul sufer , ci i societatea în care acesta nu- i g se te locul i pe care nu o poate 
servi, astfel. 

Dintre indicatorii pentru aprecierea existen ei unei situa ii stabilizate de e ec colar, 
men ion m: abandonarea precoce a colii; decalaj între poten ialul personal i rezultate; p r sirea 
colii f r  o calificare; incapacitatea de a atinge obiectivele pedagogice; e ecul la examenele finale 

(sau concurs); inadaptarea colar , etc.                  
 

Exist  dou  tipuri de e ec: 

a.    Un e ec colar de tip cognitiv, care se refer  la nerealizarea de  c tre elevii în cauz  a 
obiectivelor pedagogice. 

b.    Un e ec de tip necognitiv, care se refer  la inadaptarea elevului la cerin ele colare. Acest 
tip de e ec vizeaz  mai precis inadaptarea la rigorile vie ii de elev, la exigen ele de tip normativ, pe 
care le presupune  func ionarea corespunz toare a oric rei scoli sau a oric rei colectivit i colare. 

 
Elevul dezadaptat recurge la abandonul colar, la p r sirea precoce a colii în favoarea unui 

mediu mai pu in coercitiv, de regul  cel al str zii.                
 
Factorii socio-culturali ai reu itei /e ecului colar 
 

Reu ita colar  este determinat  în mare m sur  de calitatea colii, a cadrelor didactice, a felului 
în care se raporteaz  ele la elevi, dar nu trebuie uita i, în acest context, urm torii factori, de care va 
depinde reu ita sau e ecul copilului 

� climatul cultural - educativ din familie 
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S  ne gândim c  orice copil imit  ceea ce ce vede în familie. Este vorba atât de comportamente, 
cât i de atitudini. În familia respectiv  se cite te? Se vorbe te corect? Sunt împ rt ite atitudini care 
valorizeaz  actele culturale – se merge la teatru, concerte, se discut  despre asta? 

� nivelul de aspira ie al p rin ilor; 

Cel pu in în copil rie, ceea ce doresc i imagineaz  p rin ii pentru copilul lor, este lege. Copilul 
este dependent nu doar fizic, material de p rinte, dar i afectiv i valoric. El dore te s -i fac  pe plac 
i de aceea asimileaz  acele valori pe care p rintele, prin comportamentul s u explicit i le înf i eaz . 

Dac  p rintele nu vede rostul educa iei i consider  ace ti ani ai înv mântului obligatoriu o pierdere 
de timp, dac  tot ceea ce imagineaz  pentru copilul s u este s  dea cât mai repede o mân  de ajutor 
în gospod rie, nivelul de aspira ie al p rintelui nu are cum s  fie dep it de copil. E adev rat, exist  
i excep ii. Dar ele nu fac decât s  confirme regula. 

� rela iile dintre p rin i i copii; 

Nivelul cognitiv i cel afectiv se intercondi ioneaz  în cadrul personalit ii. Echilibrul de care 
avem nevoie pentru a ne dezvolta ine foarte mult de climatul din familie. Rela iile reci ori abuzive, 
stilul parental prea rigid, ori dimpotriv  laissez – faire se cor repercuta negativ asupra personalit ii 
elevului 

� atitudinea p rin ilor fa  de rezultatele ob inute de elevi la înv tur . 

 În acest caz exist  dou  tendin e egal d un toare, situate la poli opu i. Una dintre ele este aceea 
de a pune o fantastic  presiune asupra copilului, spre a performa. Copilul va încerca s  adune diplome, 
indiferent de ceea ce-i place sau nu, i se potrive te sau nu. Se va teme s  gre easc , se va teme s  
întrebe când nu va în elege. Va asimila mecanic materia i va înv a de fric , pentru note. La cel lalt 
pol este p rintele care prin atitudinea lui îi spune copilului c  coala nu are nici o importan , notele 
fiind doar evalu ri subiective ale competen elor. Echilibrul, ca în multe alte domenii, pare a fi greu 
de atins. 

Stilul educativ al familiei se refer  la natura i caracteristicile raporturilor familiale în cadrul 
c rora se realizeaz  procesul educativ. Modul în care se comport  p rin ii este mai important decât 
faptul de a locui împreun  cu copiii lor. Existen a/inexisten a regulilor, patternurile de comunicare, 
comportamentele de manipulare emo ional , toate acestea amprenteaz  puternic formarea i 
dezvoltarea personalit ii. 

Studiile din domeniu au ar tat c  reu ita colar  depinde de un stil parental caracterizat printr-
o combina ie nuan at  i flexibil  între sus inere parental , adic  sfaturi, încuraj ri, recompense 
pentru activitatea colar  a copilului, pe de o parte, i controlul acestei activit i, dublat de exigen  
i evaluarea ei, pe de alt  parte. 

Leg tura dintre dezvoltarea cognitiv , internalizarea regulilor formulate de p rin i i reu ita 
colar  este confirmat  de toate cercet rile realizate.  

Potrivit acestora, un stil educativ este favorabil adapt rii i reu itei colare, atunci când: 

-       formuleaz  exigen e în func ie de capacit ile copilului; 

-       exprim  pu ine sentimente de anxietate, în special fa  de e ecul colar; 

-       faciliteaz  înv area atunci când copilul se confrunt  cu dificult i; 

-       recompenseaz ; 

-       stimuleaz  gândirea copilului; 

-       las  ini iativ  copilului în timpul activit ilor de înv are; 

-       arat  extrem de rar st ri ostile fa  de copil; 
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-       atrivuie o semnifca ie precis  r spunsurilor copilului i manifest  o  mai mare stim  fa  
de el; 

-       furnizeaz  copilului standarde de performa ; 

-       ofer  pu ine feedback-uri corective. 
 
 
Un stil educativ familial eficient în ob inerea reu itei colare presupune, al turi de al i factori, 

un acord între stilurile educative  parentale, ca i existen a acordului între p rin i în ceea ce prive te 
trasul colar al copilului (St nciulescu, E., 1997). 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din urm toarele puncte de vedere: 
fizic, intelectual, moral, estetic. 

Familia se preocup  de dezvoltarea fizic  a copiilor. Ea asigur  hrana i îmbr c mintea copiilor, 
îi fere te de pericole, le las  timp de joac , le creaz  condi ii cât mai bune de odihn  i se îngrije te 
de s n tatea lor. Un regim ra ional de via  nu poate avea decât urm ri pozitive asupra dezvolt rii 
sale fizice.  

Familia îi formeaz  copilului primele deprinderi de igien  personal  i social  i îl obi nuie te 
s  utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bun starea organismului. În perioada 
pubert ii, schimb rile fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizic  a 
copilului; prin îndrum ri perseverente i afectuoase, prin modificarea regimului de odihn , prin 
crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit. 

In ce prive te dezvoltarea intelectual , în cadrul familiei copilul î i însu e te limbajul. Volumul, 
precizia vocabularului i corectitudinea exprim rii copilului depind de munca depus  de p rin i în 
aceast  direc ie. 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (ex: 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocup  i de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt  spiritul de observa ie, memoria i 
gândirea. P rin ii încearc  s  explice copiilor sensul unor fenomene i obiecte pentru a le putea 
în elege. Copiii pun cele mai multe întreb ri în jurul vârstei de 3 - 6 ani, iar p rin ii îi ajut  s - i 
însu easc  un num r mare de cuno tin e. 

In perioada colar  mic , familia vine în sprijinul colii, sus inând "gustul de citit" al elevilor. 
Cel mai important este stimularea curiozit ii copilului de a citi, prin cump rarea unor c r i care s  
pun  bazele unei mici biblioteci. 

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are. P rin ii trebuie s -i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite colare, c r i de 
lectur , manuale colare etc., cât i ni te condi ii bune de munc : un birou, un computer i nu în 
ultimul rând lini te pentru a se putea concentra.  

P rin ii trebuie s - i ajute copiii la înv tur ; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, 
nefiind indicat s  efectueze temele copiilor. Cu timpul, p rin ii se vor limita la controlarea temelor de 
cas  i a carnetului de note. Deci, atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea 
mult pe copil, dar nici sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

Familia contribuie i la educa ia estetic  a copilului. P rin ii sunt cei care realizeaz  contactul 
copilului cu natura ori via a social  (tradi ii, obiceiuri str vechi etc.). În unele familii preocuparea 
pentru cultura estetic  a copilului lipse te cu des vâr ire, iar în altele aceasta este exagerat . Dac  
copilul nu are aptitudini i nici pl cere pentru diferite arte (balet, muzic , teatru etc.), p rin ii trebuie 
s  respecte op iunea copilului. 

Poate cel mai important, educa ia moral  a copiilor tot în familie se realizeaz . Aici se formeaz  
cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în 
vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. În realizarea acestor 
sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult; p rintele este un exemplu pentru copil. P rin ii le spun 
copiilor ce e bine i ce e r u, ce e drept i ce e nedrept, ce e frumos i ce e urât în comportamente. 
P rin ii nu doar spun, dar i fac într-un anumit fel. Ori tocmai acest mod de a face lucrurile, dar i 
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valorile conexe – atitudinea fa  de munc , de ceilal i, toleran a, grija, comportamentul altruist – vor 
fi predate de familie. Astfel, copilul va înv a s  fie sociabil, s  fie un bun coleg i prieten. 

Evident, în lipsa exercit rii acestor roluri formative, sau în cazul exercit rii lor defectuoase, 
personalitatea copilului va suferi. Cognitiv, el nu- i va putea împlini poten ialul, afectiv nu va putea 
ajunge la echilibrul necesar unei func ion ri armonioase, cu sine i ceilal i, iar comportamental se va 
manifesta, cel mai adesea, necorespunz tor. 
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Un înv mânt de calitate este acela în care to i elevii, indiferent de mediul de provenien  i 
de nivelul dezvolt rii intelectuale sunt sprijini i i încuraja i în dezvoltarea lor dar, foarte important  
este si conlucrarea dintre mediul colar i cel familial. 

coala nu va reu i s  r spund  cerin elor speciale de educa ie ale copiilor afla i în dificultate i 
nevoilor de educa ie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne ci cu sprijinul tuturor – 
copilul, cerin e educative speciale, p rin i echilibra i, jocul, coala. 

Copilul cu cerin e educative speciale are probleme similare cu cele ale unui copil obi nuit, 
suprapuse de altele specifice. Rezolvarea problemelor în discu ie necesit  tratare individualizat  
timpurie prin activit i de corec ie i de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în 
sistemul educa ional obi nuit. 

Predispozi ia biologic  nu este o sentin , iar mediul social este o ans . Sentin a produs  de 
societate e mai periculoas  pentru un copil în dezvoltare decît predispozi ia biologic . Pornind de 
aici, trebuie s  în elegem faptul c  tr im într-o lume a diversit ii umane, c  coala nu se poate eschiva 
de la rolul de promotor al progresului uman i c  doar ea poate facilita schimbarea, întrev zut  ca 
posibil , a mentalit ii i atitudinii fa  de cerin ele educative ale tuturor copiilor. coala va reu i s  
r spund  cerin elor speciale de educa ie ale copiilor afla i în dificultate i nevoilor de educa ie ale 
familiilor acestora doar prin eforturile ei interne i cu sprijinul tuturor. 

Organiza ia Mondial  a S n t ii a adoptat în anul 1980 o clasificare menit  s  aduc  unele 
preciz ri terminologice a no iunilor: deficien , incapacitate, handicap. Termenul de deficien  
corespunde oric rei absen e, pierderi sau altern ri a unei structuri sau func ii anatomice, fiziologice, 
psihologice. Deficien a implic  exteriorizarea st rii patologice la nivelul unui organ oarecare. 
Principalele categorii de deficien e sunt cele intelectuale, psihice, de limbaj i vorbire, auditive, 
oculare, viscerale, ale aparatului de sus inere, estetice, ale func iilor generale etc. Termenul de 
incapacitate corespunde oric rei reduceri (par iale sau totale) a posibilit ilor de a îndeplini o 
activitate într-un mod sau în limitele a ceea ce se consider  a fi normal pentru o fiin  uman .  

Principalele categorii de incapacit i sunt cele de comportament, comunicare, igien  personal , 
deplasare, control al membrelor, dexteritate motrice, aptitudini speciale, situa ii particulare. Termenul 
“handicap” se refer  la pierderea sau limitarea anselor unui individ de a lua parte la via a comunit ii 
la un nivel egal cu ceilal i semeni. Astfel handicapul se caracterizeaz  printr-un anumit grad de 
dificultate sau incapacitate de a efectua anumite sarcini i prin observarea unor deprinderi, într-o sfer  
sau alta a dezvolt rii: fizic , intelectual , senzitiv , afectiv , comportamental . Gradul de dificultate, 
care apare la o anumit  persoan  în îndeplinirea unor activit i, se evalueaz  în raport cu cerin ele 
mediului, cu normele sociale, f când posibil  aprecierea nivelului s u de autonomie personal .  
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Un înv mânt de calitate este acela în care to i elevii, indiferent de mediul de provenien  i 
de nivelul dezvolt rii intelectuale sunt sprijini i i încuraja i în dezvoltarea lor, dar foarte importanta 
este i conlucrarea dintre mediul colar i cel familial. 

Copilul diferit se adapteaz  greu la rela iile interpersonale, de aceea p rin ii trebuie sa joace 
rolul de tampon, de mediator între copil i persoanele str ine. Uneori p rin ii pot dramatiza excesiv 
reac iile inadecvate venite din partea unei persoane str ine, identificând o fals , rea inten ie într-un 
gest oricât de neutru.  

În alte situa ii, ei neag  tot ceea ce copilul observ  în jurul sau legat de propria deficien , insist  
pe r utatea i ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la copil convingerea c  lumea în care tr ie te 
este rea.  

Pe de alt  parte, unii p rin i refuz  s  ina cont de dificult ile sociale determinate de deficien . 
În acest fel, ei îi împiedic  pe copii s  în eleag  i s  accepte toate aspectele legate de propria 
deficien .  

Datorit  acestui rol suplimentar de mediator, reac iile p rin ilor în fa a unui copil cu deficien  
cap t  o importan  majora. P rin ii reac ioneaz  prin supraprotec ie, acceptare, negare sau 
respingere.  

Este necesar ca p rin ii sa fie consilia i pentru a deveni p rin i echilibra i pentru a evita 
indiferen a, exagerarea, rigiditatea i inconsecven a. Caracteristica unei familii echilibrate const  în 
realismul cu care membrii ei privesc situa ia. Ei ajung rapid în stadiul de acceptare, se maturizeaz  i 
pornesc la ac iune.  

Dup  ce cunosc situa ia real  a copilului, ei î i organizeaz  via a în a a fel încât s  acorde aten ie 
copilului cu nevoi speciale.  

În func ie de diagnostic i de prognostic, p rin ii vor g si resursele necesare pentru a ac iona 
singuri sau cu ajutorul celorlal i membri ai familiei pentru a-l ajuta ,,pe cel mic”.  

P rin ii tiu : „ce este necesar”, „când i cum trebuie oferit”, „ce, cum i cât de mult” se poate 
cere copilului cu nevoi speciale. Aceste reguli constituie un adev rat ghid al comportamentului fa  
de copil.  

P rin ii unui copil cu deficien  îndeplinesc teoretic aceea i func ie ca i p rin ii unui copil 
s n tos. Ei trebuie s  r mân  în primul rând p rin i. P rin ii unui copil surd, paralizat nu au nimic de 
f cut pentru a-l ajuta. Aceast  op iune, atitudine apar ine p rin ilor echilibra i care privesc toate 
problemele cu calm.  

Ace ti p rin i joac  un rol important în medierea rela iei dintre copil si mediul exterior. Ei 
men in un climat de toleran  i de egalitate în sânul familiei i în societate.  

Un copil cu deficien , chiar daca este sus inut, are probleme legate de comportamentul natural 
în fa a unei persoane str ine. În acest caz, p rin ii joac  un rol de tampon sau de mediator între dou  
persoane. Aceasta interven ie va permite dep irea jenei i tensiunilor ce pot ap rea în cadrul rela iilor 
interpersonale. Rolul de mediator este u or de îndeplinit de c tre p rin ii echilibra i, care abordeaz  
totul cu calm.  

În cadrul unei familii echilibrate copilul cu deficien  are drepturi i obligatii egale. El trebuie 
s  aib  rela ii de reciprocitate i de egalitate cu fra ii i cu surorile sale, s  se simt  „ca toat  lumea”. 
Dac  se simte egal în familie, el va ajunge s  se simt  egal i în societate. Practic, familia joaca rolul 
unui laborator în care copilului cu deficien  i se ofer  oportunitatea de a- i g si locul i de a se 
obi nui cu situa ia în care se afl .  

Copilul cu deficien  trebuie s  se reg seasc  pe acela i plan afectiv cu fra ii i surorile sale. El 
nu trebuie s  monopolizeze dragostea p rin ilor, chiard dac  are nevoie de o aten ie i de o îngrijire 
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suplimentar . În familiile echilibrate, acest copil este egal cu fra ii i surorile sale, dar în acela i timp 
este îngrijit corespunz tor. În acest context copilul se dezvolt  în armonie cu cei din anturajul s u, 
care-i accepta dificult ile.  

Familia impune copilului unele restric ii, încurajeaz  activit ile gospod re ti i mai ales pe 
cele de autoîngrijire, stimuleaz  abilit ile fizice i sociale ale copilului.  

O persoan  cu deficien  are nevoie de a fi recunoscut  pentru ceea ce este i a a cum este. 
Atmosfera familiala va fi cald  doar atunci când fiecare membru î i ocup  locul care îi apar ine.  

P rin ii echilibra i sunt calmi, deschi i i î i manifest  frecvent dragostea. C ldura implic  
deschidere c tre cei din jur, pl cere, aten ie, tandre e, ata ament. Ace ti p rin i zâmbesc des, î i 
încurajeaz  copiii f r  a folosi critici permanente, pedepse, amenin ri. Copiii acestor p rin i vor fi 
aten i, prieteno i, cooperan i i stabili emo ional.  

Copiii, majoritatea timpului lor liber i nu numai, i-l petrec jucându-se. Jocul reprezint  pentru 
copii o modalitate de a- i exprima propriile capacit i. Prin joc, copilul cap t  informa ii despre lumea 
în care tr ie te, intr  în contact cu oamenii i cu obiectele din mediul înconjur tor i învat  s  se 
orienteze în spa iu i timp. Putem spune c  jocul este „munca copilului”.  

În timpul jocului, copilul vine în contact cu al i copii sau cu adul i, astfel c  jocul are un caracter 
social.  

Jocurile sociale sunt esen iale pentru copiii cu handicap, întrucat le ofera ansa de a se juca cu 
al i copii. În aceste jocuri sunt necesare minim dou  persoane care se joac  i comenteaz  situa iile 
de joc (mingi, domino, table, cuburi, c r i de joc etc.).  

În perioada de pre colar se desf oar  mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din 
acest motiv, copiii cu handicap trebuie s  fie înscri i la gr dini  din vecinatate, al turi de ceilal i 
copiii. Copiii sunt curio i, dar practici, astfel c  ei vor accepta u or un copil cu deficien  fizic , care 
se deplaseaz  în fotoliu rulant sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli i deschi i pentru a accepta u or 
un coleg cu probleme de s n tate.  

Perioada de pre colar este cea mai indicat  pentru începerea socializ rii copiilor cu handicap. 
La aceast  vârsta, socializarea se realizeaz  u or prin intermediul juc riilor i al echipamentelor de 
joc. Totu i, trebuie s  fim aten i la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficien e pot avea 
experien  nepl cut  a spitaliz rii i a separ rii de p rin i. De aceea, pot ap rea reac ii intense, mai 
ales în primele zile de gr dini . În alte cazuri, copilul are probleme legate de utilizarea toaletei i de 
deplasare. În aceste situa ii, este de preferat s  se solicite prezen a mamei pân  la acomodarea 
copilului în colectivitate i acomodarea personalului cu problemele copilului. 

Jocurile trebuie sa fie adaptate în func ie de deficien a copilului. 

Copiii cu tulbur ri de comportament trebuie s  fie permanent sub observa ie, iar la cei cu 
ADHD jocurile trebuie s  fie cât mai variate. 

coala este, de asemenea un mediu important de socializare. 

Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi urm toarele: clase diferen iate, integrate în 
structurile colii obi nuite, grupuri de câte doi – trei copii deficien i inclu i in clasele obi nuite, 
integrarea individual  a acestor copii în acelea i clase obi nuite. 

Integrarea colar  exprim : atitudinea favorabil  a elevului fa  de coala pe care o urmeaz ; 
condi ia psihic  în care ac iunile instructiv – educative devin accesibile copilului, consolidarea  unei 
motiva ii puternice care sus ine efortul copilului în munca de înv are, situa ie în care copilul poate 
fi considerat un colaborator la ac iunile desf urate pentru educa ia sa, coresponden a total  între 
solicit rile formulate de coala i posibilit ile copilului de a le rezolva, existen a unor randamente la 
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înv tura i în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilit ile copilului 
sau la cerin ele colare. 

În coal , copilul cu tulbur ri de comportament apar ine, de obicei, grupului de elevi slabi sau 
indisciplina i, el inc lcând deseori regulamentul colar i normele social –morale, fiind mereu 
sanc ionat de c tre cadrele didcatice. Din asemenea motive, copilul cu tulbur ri de comportament se 
simte respins de c tre mediul colar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de colar intra în rela ii 
cu alte persoane marginalizate, intr  în grupuri subculturale i tr ie te în cadrul acestora tot ceea ce 
nu-i ofer  societatea. 

Datorit  comportamentului lor discordant în raport cu normele i valorile comunit i sociale, 
persoanele cu tulburari de comportament sunt, de regula, respinse de catre societate. Aceste persoane 
sunt puse in situa ia de a renun a la ajutorul societ ii cu institu iile sale, tr ind în familii problem , 
care nu se preocup  de bun starea copilului. 

Copiii cu dificult i de înv are au nevoie de o abordare special  în clasa, prin care cadrul 
didactic poate capta aten ia i, prin angajarea activ  a imagina iei i emo iilor elevului, s  ofere o 
alternativ  real  pentru rezolvarea problemelor specifice. 

Ca roluri identific m: 

- programe individuale de lucru; 
- sarcini de lucru diferen iate; 
- metode difreren iate de predare a abilit ilor de citire/scriere i calcul; 
- adaptarea metodelor si mijloacelor de predare-înv are, evaluare la specificul elevului; 
- utilizarea unor modalit i alternative de comunicare; 
- metode potrivite fiec rui individ, adaptate capacit ilor de în elegere; 
- con inuturi i sarcini simplificate în activit ile colare; 
- elaborarea unor planuri de interventie personalizate. 

 

Ca responsabilit i identific m: 

- s  trat m individual copiii cu dificult i de înv are; 
- s -i înv m s  lucreze independent; 
- s  le acordam sprijin, încurajare i apreciere pozitiv  in realizarea sarcinilor colare; 
- s -i îndrum m catre persoane specializate pentru a beneficia de programe de terapie; 
- s  folosim frecvent sistemul de recompense; 
- s  le cre m un climat afectiv, confortabil; 
- s  avem o colaborare strâns  cu p rin ii, coala i elevul. 

 
Copiii care nu se pot integra u or cerin elor colare, cei care prezint  diverse forme i niveluri 

de e ec colar sunt înc  prea pu in cunoscu i i accepta i din punct de vedere psihopedagogic. 
Atitudinea cea mai frecventa manifestat  fa  de ace tia din partea colii i a societ ii în general este 
de subvalorizare – bazat  în mare m sura pe lipsa de reu it  i de competen  colar  . 

Copiii  cu probleme – cu handicap din diferite motive, ,,dificili “, ,,turbulen i “ sunt percepu i 
în lumea colii obi nuite de cele mai multe ori negativ sau sunt marginaliza i i nu de pu ine ori 
exclu i: ,,Nu face fa  programei.”, ,,Nu aceast  coal “, ,,Trebuie trimis la o coal  special “ sau 
,,Nu poate fi colarizat“ – iata doar cateva din argumentele prin care unele cadre didactice justific  
neacceptarea ori e ecul unor copii, de a înv a al turi de ceilal i copii de aceea i vârst . 

Este adev rat c  nu de pu ine ori, condi iile de organizare colar  – efective  numeroase de elevi 
în clas , programa colar  foarte înc rcat , timpul  scur de activit i i interac iuni cu elevii în clasa 
pe parcursul unei lec i; insuficienta preg tire psihopedagogic  i de educa ie reprezint  obstacole 
serioase în asigurarea unui înv mant eficace pentru fiecare copil. Dar nu întotdeauna … . 
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Cu to ii trebuie s  ne punem întrebarea: ,,Cât este de justificat  marginalizarea ori chiar 
excluderea unor elevi din coala obligatorie ?” pentru c  ,,Toate fiin ele umane sunt n scute libere i 
egale în demnitate i în drepturi.” conform Declara iei Universale a Drepturilor Omului.                                       

Trebuie adus  în aten ia colii i a societ ii în general necesitatea reexamin rii i extinderii 
rolului înv mântului obi nuit pentru a se putea adapta cerin elor copiilor i nu invers, premis  a 
dezideratului ca pe cât posibil to i copiii s  înve e împreun . Acest tip de coal , incluziv , trebuie s  
recunoasc  diferite cerin e educa ionale ale copiilor, s  reactioneze adecvat la acestea, s  asigure o 
educa ie de calitate pentru to i. Este vorba de o alt  op iune de politic  a educa iei, care pune accentul 
pe transform rile substan iale la nivelul capacit ilor colilor obi nuite, pentru ca acestea s  poat  
oferi r spunsuri adecvate cerin elor educa iei diferite ale copiilor.  

Diferen ele dintre copii sunt considerate fire ti iar coala trebuie s  dispun  de servicii adecvate 
care s  ac ioneze continuu pentru a întâmpina cerin ele educa ionale speciale. 
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Expresia „cei 7 ani de-acas “ reprezint  cu un set de reguli de polite e i de principii de via  

esen iale, pe care copilul le deprinde la o vârst  fraged , în sânul familiei, i care îl ajut  pe adultul 
de mai târziu s  se integreze în via a social . 

 
Un copil care are cei apte ani de-acas  va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care 

tie s  spun   „te rog” i „mul umesc“, i care are o conduit  bun  în orice situa ie, atât în societate, 
cât i în via a particular . Copilul î i însu e te acest set de reguli înc  din fraged  pruncie,prin 
exemple i argumente clare.  

Comportamentul copilului, definit uneori ca obraznic sau nepoliticos, nu este întotdeauna un 
lucru inten ionat. Uneori,cei mici pur i simplu nu î i dau seama c  nu este bine s  întrerup  dou  
persoane care discut , c  este lipsit de respect sa deranjeze orele de curs atunci când se afl  la coal , 
sau c  nu e un semn de bun  cre tere când comenteaz  cu voce tare defectele fizice ale unei persoane. 

Înc  din primii ani de via ,cel mic poate înv a cu ajutorul p rin ilor ce înseamn  no iunea de 
respect,mai ales dac  acestia îl înva  s  foloseasc  des cuvinte precum „te rog“, „mul umesc“, „bun  
ziua“, „m  scuza i“. Înv ându-l bunele maniere, când va cre te, toate aceste lucruri de bun-sim  i se 
vor p rea normale i îi vor completa personalitatea. Polite ea se înva  treptat, tocmai de aceea este 
important s  explic m copiilor de ce trebuie s  fie respectuos: respectându-i pe al ii, va fi, la rândul 
s u, respectat.  

Deseori, cadrele didactice se confrunt  cu elevi cu o educa ie precar , cu tulbur ri de 
comportament, ai c ror p rinti consider  c  bunele maniere se înva  la coal , c  înv torii i 
profesorii sunt datori sa îi înve e cum s  se comporte în societate. Aceasta este o mentalitate total 
gresit , rolul colii este acela de a preg ti copiii pentru viitoarele lor meserii, de a le asigura 
informa iile necesare pentru a-i ghida c tre o profesie potrivita lor. coala lefuie te i consolideaza 
educa ia pe care copiii o au deja formata în cei ase sau apte ani de acas . 

Un copil care este educat frumos i cu grij  va ti cum s  se poarte la coal , cum s  se prezinte 
la interviul pentru un loc de munc , cum s - i fac  prieteni i cum s  i-i men in . A adar, cei apte 
ani de-acas  reprezint  i abilit ile minime de socializare, care ajut  un adult s  se integreze i s  fie 
acceptat.  

Chiar dac  manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, este foarte important ca 
micu ul s  tie cum s  vorbeasc  i s  fie capabil s  în eleag  regulile nescrise dintr-un anumit grup 
sau dintr-o anumit  comunitate.  

Bineîn eles, în cei apte ani de-acas , intr  i o component  de altruism, adic  cel mic s  arate 
c  îi pas  de ceilal i, c  tie s  asculte ce spune cineva, c  e gata s  sar  în ajutor atunci când este 
rugat. Nu este vorba numai de etichet , de cum s  se îmbrace,s  m nânce i s  se poarte în anumite 
situa ii.  

Copilul trebuie s  fie capabil s  arate c  cel lalt este important pentru el,c  are valoare ca om. 
Acest lucru poate fi inv at tot în familie, prin puterea exemplului, copilul fiind oglinda p rin ilor s i. 
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În fiecare familie, se cer a fi respectate anumite reguli (norme moral-civice), pe care copilul le 
percepe i recep ioneaz , r spunzând, fie prin ascultare i îndeplinire a normei, fie prin neglijare, 
respingere sau înc lcare a acesteia. 

Educa ia i respectul pentru munc  se pot înf ptui de c tre p rin i, valorificând poten ialul 
educativ al familiei, prin conceperea muncii ca instrument de educa ie, considerând munca drept 
mijloc educativ, a c rui utilizare reclam  respectarea particularit ilor de vârst  i individuale ale 
copilului, implicit, respectarea pricipiilor de continuitate i gradualitate. 

Se tie c  orice copil prezint  nevoia permanent  de mi care, de activitate, pe care i-o satisface, 
la vârsta mic , prin joc. În cadrul acestor jocuri, el imit  gesturi i mi c ri, diferite profesii pe care le 
cunoa te de la p rin i sau al i adul i cu care intr  în contact.  

De la aceste jocuri - fie ele ,,func ionale, de fic iune, de achizi ie sau de confec ionare” (vezi H. 
Wallon, pag. 45), pân  la executarea unei munci adev rate, se str bate un drum lung, momentul 
trecerii fiind marcat de dobândirea con tiin ei finalit ii activit ii desf urate, a cunoa terii scopului 
activit ii, a în elegerii rostului muncii. 

Scopurile urm rite de copii, în munca lor, sunt unele apropiate, imediate, iar dac  ac iunile sunt 
sus inute de stimuli (verbali sau senzoriali) care le tonific  efortul, ace tia sunt capabili s  exercite 
activit i deosebite. 

Am fost martora unor adev rate recorduri de h rnicie, perseveren  i con tiinciozitate în 
munca efectuat  de un copil de 6 ani, într-o zi de vacan , la munte. Copilul fusese îndemnat s  adune 
surcelele r mase în curte, dup  ce au fost sparte zeci de buturugi pentru foc. Acesta a f cut totul cu 
pl cere, f r  greutate, fiindc  i s-a spus c  seara, din surcelele adunate, se va face un foc de tab r . În 
al i termeni, este vorba despre apari ia motiva iei muncii, de apari ia acelor resorturi interne. La 
copilul mic, motivele izvor sc, ini ial, din acea nevoie permanent  de mi care. 

Pedagogia se declar  împotriva acelor condi ion ri folosite de p rin i sau de educatori în 
vederea angaj rii copilului în activit i. Autoritate autentic  au doar aceia care sunt modele reale 
pentru copil.  

Exemplul personal constituie garan ia c  normele i principiile educative nu vor r mâne simple 
percepte  verbale, ci vor urma drumul firesc al convingerii, con tiin ei i apoi al comportamentului în 
acord cu aceste principii. 

Îndemnul la fapte bune r mâne f r  ecou, atâta timp cât nu provine de la purt tori autentici de 
valori (morale, cet ene ti, profesionale etc), în m sur  s  le pun  în valoare, s  le exercite în fapte 
de via  cotidian . 

P rin ii constituie, pentru copii, modele pe care le imit  in comportarea lor cotidian , imita ia 
presupunand o intui ie atent  a modelului. In acest context de idei, amintim cuvintele marelui pedagog 
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John Locke, care ne îndeamn  ,, Nu trebuie s  face i în fa a copilului, nimic din ceea ce nu vre i s  
imite!” 
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A fost odat  ca niciodat  un t râm magic numit COPIL RIE, acolo toata lumea era bucuroas  
Acolo erau multe juc rii, jocuri, era mult  veselie, culoare i toat  natura dansa al turi de copii. 
Acel t râm al copil riei era locuit de copii frumo i, de tep i, iste i, ascult tori i harnici. 
 
În fiecare diminea , soarele cu razele lui, le mângâia p rul i obrajii, iar spre sear , luna i 

stelele dansau i le spuneau pove ti, ca ei s  poat  adormi lini ti i în p tu urile lor. 
Într-o sear , o STELU  de pe bolt  nu a mai g sit drumul înapoi, al turi de lun . A tot r t cit, 

pân  a ajuns dup  un nor.  
 
S-a uitat în jos i a v zut o c su  alb  cu acoperis rosu, ferestre inalte i o poart  mare. S-a 

apropiat de c su  i a auzit glasul unei doamne zicând: 
- Unde sunte i, stelu ele mele, a i venit?  
-Da, au venit stelu ele mari: Lucas B, Patrik B, Sergiu, Emanuel, Eduard, Lucas 
- i feti ele stelu e sunt aici: tefania, Daria, Kincso Anastasia, Elif 
- i celelalte stelu e sunt aici:  Patric, David, Darius, Ayan, Matei, Antonio, Achim, Eric, 

Dragos. 
 
Stelu a s-a apropiat de fereastra mare a grupei i i-a v zut pe copii cât de frumos se jucau, se 

bucurau, erau aten i la ce le spunea doamna. 
Doamna le-a spus a a ,,Dragi mei vreau s -mi spune i cum este,cum arat  mama voastra i ce 

i-a i spune voi dac  ea ar fi aici în fa a voastr ..’’ 
 
 S-a a ternut  t cerea...dar un glas s-a auzit care spunea ,,Mama mea este frumoas ,foarte 

dragu a, harnic  îmi face de mâncare,are grij  de mine, se joac  mereu alt uri de mine, îmi spune 
pove ti i  îmi d  mul i pupici .Mama mea este mai înalt  decât mine,are p rul negru i ochi albastri. 
Dac  ar fi aici i-a  spune c  o iubesc mult, îi mul umesc c  are grij  de mine i mai mult i mai mult 
c  e  MAMA MEA i înca ceva când voi cre te mare vreau s -i spun c  o voi iubi la fel de mult  i 
voi avea Eu grij  de  ea’’. 

 
Copilul s-a oprit  i de lânga el s-au auzit multe voci care spuneau în cor  i mama mea e 

frumoas , i a mea este dr gut  i  m mica mea este harnic , a mea are p rul blond ,a mea are p rul 
aten..... dar o iubesc.. o iubesc .Glasurile lor s-au auzit din ce în ce mai tare . 

 
Deodat , norul a scuturat câteva pic turi de ploaie care au c zut pe obrazul stelu ei de pe bolt . 

Stelu a s-a speriat i a urcat… i a urcat....  
În acea zi, Stelu a de pe bolt   s-a tot   intrebat de ce stelu ele de la grup  au fiecare câte un 

nume i  a în eles c  fiecare are o MAMA. 
 
Si-am  înc lecat pe-o STEA  i v-am spus povestea a a................... 
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coala nu poate avea decât dou  scopuri. Primul e s  d m copilului cuno tin ele generale de 
care, bineîn eles, va avea nevoie s  se serveasc : aceasta este instruc ia. Cealalt  e s  preg tim copilul 
de azi pentru omul de mâine, i aceasta este educa ia. 

Gaston Berger 
 

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. P rintele este partenerul-cheie în educa ia copiilor, iar rolul lui 
nu este doar acela de a face temele i de a le corecta, ci i de a-i ghida i de a le crea un climat 
favorabil, astfel încât ace tia s  se dezvolte armonios. 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 
Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între familie i 
coal . Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. 

Una dintre cele mai importante preocup ri ale familiei i un punct comun pe care îl 
are aceasta cu coala este orientarea colar  i profesional . Cei mai mul i p rin i sunt bine 
inten iona i în alegerea unei coli pentru copilul lor. Dar, de multe ori, buna inten ie i buna credin  
sunt tocmai sursele gre elilor lor deoarece acestea nu in loc de competen . Gre elile p rin ilor 
decurg uneori i din prea mare dragoste pe care o poart  copiilor. De aceea, între familie i coal  
trebuie s  existe o permanent  colaborare. Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai 
profitabil  pentru to i cei ce particip  la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte 
va re ine c  acela i subiect este copilul nostru i colarul nostru.  

Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
intereseaz  i îl pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s  îl sustin  pe colar, în ce fel 
s -l motiveze. coala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea 
societ ii. Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. 
Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerin ele vie ii 
sociale. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
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sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 

Ca educatoare, am urm rit s -i atrag pe p rin i în jurul gr dini ei i s  devin  colaboratori activi 
ai dasc lului, s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea 
pe care o au în fa a societ ii. 

Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile 
activit ii instructiv-educative din gr dini . 

În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am fost niciodat  
un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. Am c utat ca p rin ii s  vad  c  le întind o mân  prieteneasc  
pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni. 

Întocmirea fi elor pedagogice a fost mereu în aten ia mea. Am realizat caracteriz ri individuale 
i caracterizarea clasei privit  în ansamblu, iar pe baza acestora am proiectat strategiile instructiv-

educative pentru atingerea elului pe care mi l-am propus- succesul colar. 
Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 

familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 
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Familia, în orice societate, joac  rolul cel mai important în formarea i socializarea copilului, 

deoarece ea reprezinta cadrul fundamental în interiorul c ruia sunt satisf cute nevoile fiziologice i 
sociale i împlinite etapele întregului sau ciclu de cre tere.  

P rin ii sunt primii educatori din via a copilului, educa ia primit  de acesta pân  la apte ani, 
fiind determinant  pentru dezvoltarea sa ulterioar , fiind, în primul rând, cadrul existen ei biofizice 
al dezvolt rii copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie s  fie, p strarea s n ta ii, cre terea 
normal  i c lirea organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvolt rii fizice 
armonioase, înseamn  asigurarea unui program zilnic care trebuie s  respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masa.  

Dar copilul nu are nevoie numai de adapost, hran  i haine, familia i c minul reprezint  pentru 
copil i “ coala primilor ani” în care se pun bazele viitoarei sale con tiin e, ale tuturor tras turilor 
care îl vor defini ca om întreg, ca persoan  cu statut social. P rin ii reprezint  primii mentori reali în 
via a copilului, furnizându-i primele repere de orientare în lume, primele informa ii i înv turi 
despre lucrurile i fenomenele din natur  i din societate, primele sfaturi, norme i reguli de conduit . 
Cre terea i educarea copilului, ceea ce înseamn  “bun” pentru el, se afla într-o dinamica permanent  
de la o cultura la alta, de la o perioad  la alta. P rin ii trebuie s  devin  con tien i de influien a pe 
care o exercit  în via a copilului, s  cunoasc  c  educa ia dat  propriului copil este diferita de cele 
precedente, c  societatea viitoare va fi diferita de celelalte, iar copilul trebuie preg tit corespunz tor. 

Începând cu primii ani de via , copilul preia de la p rin i gesturi, atitudini, limbajul, exemple 
de comportament pozitive ca: sârguin a, cinstea, polite ea, sociabilitatea, initiative creatoare, 
dispozi ia de colaborare. Toate acestea cer calm, în elegere, r bdare, dragoste fa  de copil. Nu frica, 
nu teama trebuie s -l determine pe copil s  fac  fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie s  existe 
un cod de conduit bazat pe egala respectare atât de copil cât i de p rin i. Dragostea de “bine”, de 
adev r, are nevoie mai ales de ac iune, de descoperire a virtu ilor de c tre copil. Gre esc acei p rin i, 
care îi interzic copiilor de a apuca, de a desface juc riile, de a le pip i, a le privi i chiar de a le izbi. 
Activismul precum i curiozitatea acut  de a cerceta tot ce-l înconjoar  trebuie stimulate, încurajate, 
întelegând copilul ca pe o fiin  autonom . 

Cultivarea dragosteai fa  de frumos se realizeaza tot în familie prin preg tirea bunului gust al 
copilului fa  de inuta i locuin a sa, precum i cea de frumuse ea în comportare i rela ie cu cei din 
jur.  

Orice experien  de via , orice rela ie afectiv  vor fi resim ite în func ie de bazele oferite de 
familie. Familia reprezinta pentru copil, structura socio-afectiv  de baz , principala structur  
protectoare absolute necesara existen ei lui. Aici se înva  limbajul i comportamentul, iubirea de 
carte i bineîn eles i respectarea regulilor 

Parteneriatului familie coal  include reconsiderarea rolurilor p rin ilor în educa ie, 
reconsiderare venit  pentru a sprijini din punct de vedere academic, social, comportamental i 
emo ional înv area copiilor i adolescen ilor. În societatea actual , aflat  în continu  schimbare, un 
num r mare de familii întâmpin  reale dificult i. Tot mai mul i copii tr iesc în structuri familiale 
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alternative, indiferent c  vorbim de reîntemeierea c minului în urma unui divor , de copii adopta i 
sau care tr iesc al turi de mame care aleg s  nu se c s toreasc . Studiile sus in c  transmiterea 
familial  este influen at  i de ace ti factori. Mai mult, „con inuturile pe care p rin ii le ar putea 
transmite sunt uneori percepute de ei în i i ca inutile, dac  nu chiar piedici în integrarea social  a 
copilului. Ei se pot sim i total incompeten i în a oferi modele de identificare profitabile: transmiterea 
modelului familial apare ca inoportun , iar unii pot renun a la a l transmite” (St nciulescu, 1997, p. 
210). P rintele nu are sentimentul c  se achit  de „datoria de p rinte” i astfel întreaga responsabilitate 
este transferat  c tre coal  i c tre copil. 

Intrarea copilului la coal  reprezint  un moment extrem de important, în care interesul 
copilului se va reorienta de la eu spre lucruri; este o perioad  în care obiectivitatea înlocuie te 
sincretismul (Wallon, 1975). Trecerea va fi îns  lent  i dificil . Din foarte multe puncte de vedere, 
schimbarea de statut este chiar dramatic , reprezentând un pas hot râtor în via  (Benga, 2001).  

Majoritatea copiilor petrec acum o mare parte din timpul lor în mediul colar. Asist m la o 
schimbare a mediului i la necesitatea adapt rii copilului la acest mediu formal, la un program mai 
riguros. Acest program impus de coal  provoac  schimb ri ale ritmurilor familiale, membrii familiei 
fiind obliga i s i coordoneze programul în func ie de „cantitatea i dificultatea temelor pentru acas , 
de nevoile de odihn  i de destindere ale copilului, de nevoia de a l ajuta s  g seasc  solu ii la 
problemele ivite în raport cu sarcina colar , cu cadrele didactice sau colegii” (St nciulescu, 1997, p. 
177). În acela i timp, activitatea fundamental  a copilului devine înv area, activitate în jurul c reia 
se va croi traseul dezvolt rii, întrucât aceasta restructureaz  profund toate dimensiunile de 
personalitate ale micului colar.  

Constrângerile comportamentale sunt i ele prezente: copilul trebuie s  stea în banc , s  
r spund  numai când i se cere, iar r spunsurile sale s  fie oficiale. Trebuie s  se supun  autorit ii i 
regulilor pe care înv toarea le impune, trebuie s  se conformeze „la maximum” expectan elor 
adul ilor. Copilul î i dezvolt  deprinderile de citit scris sau calcul aritmetic, ceea ce reclam  un efort 
sus inut i îi este insuflat  nevoia de a intra în competi ie i de a ob ine performan e. Se înregistreaz  
a adar progrese remarcabile în privin a dezvolt rii cognitive, construite pe diada familie coal  i 
bazate în principal pe interac iunea social : „jocul cogni iei se define te prin rela ia coal familie, în 
mediul formal de înv are din coal , în mediul cultural educa ional al familiei, precum i al altor 
factori conectori, dep ind animismul, artificialismul i finalismul” (Neac u, 2010, p. 98). 

S-ar putea spune c  întregul progres înregistrat în privin a dezvolt rii cognitive serve te acum 
unei adapt ri sociale mai eficiente. Putem men iona în acest sens progresul înregistrat în privin a 
autoregl rii, datorat noului program, dar i dezvolt rii aten iei care contribuie la adecvarea 
comportamentului la cerin ele sociale. Conceptul de sine înregistreaz  o coeren  mai mare, 
concretizat  în st pânirea de sine – self control ul; pe primul loc trece dezvoltarea sinelui social. 
Grupul de prieteni devine, pe parcursul colarit ii, la fel de important ca i p rin ii, constituindu se 
în surs  de: compara ie, valori sociale i psihomorale, securitate emo ional , îmbog ire a 
performan elor cognitive, informa ii pentru o mai bun  adaptare în societate (Benga, 2001). Copilul 
adopt  modele de rela ionare, de ascultare, înva  s  comunice mai eficient. În acela i timp, „controlul 
exercitat de grup, grija i teama de a nu fi surprins într o rela ie devalorizant  exprim  o dezvoltare a 
con tiin ei de sine i a standing ului s u” (Bonchi , 1998, p. 118). Prieteniile ajut  la dezvoltarea unui 
sentiment de comuniune i se bazeaz  mai ales pe loialitate mutual , suport, interese i ac iuni 
comune. Rezult  de aici o „diversitate de raporturi a unuia cu cel lalt, din care fiecare extrage 
no iunea propriei diversit i, dup  împrejur ri, i în acela i timp a unit ii sale fa  de diversitatea 
situa iilor” (Wallon, 1975, p. 155). Unii autori vorbesc i despre rolul negativ al prietenilor: ace tia 
ofer  valori în fa a c rora copilul nu poate s  reziste sau în raport cu care se exercit  presiunea 
grupului, valori care nu sunt neap rat acceptate din punct de vedere social. 

Putem aminti aici i unele idei preconcepute: grupul constituie o surs  a actelor antisociale sau 
anuleaz  identitatea social . În leg tur  cu prima afirma ie, se cunoa te faptul c  cei care manifest  
cu adev rat comportamente antisociale sunt cei izola i social. Factorii parentali i cei de grup se pot 
completa foarte bine pentru a contracara eventualele efecte negative ale unuia dintre ace tia asupra 
dezvolt rii personalit ii copilului. 
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Importan a tot mai mare a prietenilor nu reduce importan a familiei (Benga, 2001). Mediul 
familial nu î i reduce rolul i implicarea în aceast  perioad  de formare a copilului. Copiii înva  de 
la fra ii lor o serie de abilit i sociale – cum s  negocieze, cum s  î i controleze mânia f r  a pune 
cap t unei rela ii. P rin ii continu  s  aib  i ei un puternic impact asupra copilului de vârst  colar . 
Un factor important care influen eaz  profund dezvoltarea este stilul de parenting. În acest sens, 
c ldura i controlul pe care le exercit  p rin ii implic  dezvoltarea sau inhibarea unor dimensiuni 
extrem de importante: cantitatea de autonomie pe care p rin ii o permit copilului, gradul de 
receptivitate la p rerile acestuia, tehnicile autoritare de disciplin . 

Un procent însemnat, men ioneaz  autoarea, între 20 i 25% dintre copiii de vârst  colar  
sufer  tulbur ri emo ionale. Putem men iona aici comportamentele de tip acting out (agresivitate, 
minciun , furt, sfidarea regulilor, copiatul, care sunt expresia exterioar  a „furtunii” emo ionale), 
anxietatea (anxietate de separare, fobie colar ) sau depresia. În categoria evenimentelor stresante ale 
unei copil rii normale, putem men iona na terea unui frate mai mic, o boal , separarea temporar  de 
p rin i sau solicit rile colare c rora copilul nu le face fa . Cunoa terea aspectelor men ionate este 
de o importan  major  pentru înv tor, fiind puncte facilitatoare în identificarea i preven ia 
posibilelor neajunsuri generate de insuccesele colare repetate sau dificult ile de adaptare la mediul 
colar ce pot între ine st rile de frustrare, anxietate, negativism. 

 
Bibliotec :  
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Importan a educa iei în familie i la coal  

 
 
 

Nicorut Adela Teodora 
 
 

 
Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 

instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. 
Educatorii pre colarilor pot valorifica aceste interese prin planificarea unei variet i de experien e 
bazate pe educa ia social . Aceste strategii pot ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor în cazul 
copiilor mici – ei înva  cum s  identifice i s  rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , s  
identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele anumitor 
comportamente nepotrivite. 

Funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici le creeaz  în prezen a 
familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i 
exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere 
a rolurilor pe care le adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care 
s -i ajute s  în eleag  i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i. 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. 
Educatorii pre colarilor pot valorifica aceste interese prin planificarea unei variet i de experien e 
bazate pe educa ia social . Aceste strategii pot ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor în cazul 
copiilor mici – ei înva  cum s  identifice i s  rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , s  
identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele anumitor 
comportamente nepotrivite. 

Funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici le creeaz  în prezen a 
familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i 
exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere 
a rolurilor pe care le adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care 
s -i ajute s  în eleag  i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

 S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 
 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 
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,,IMPORTAN A C R ILOR ÎN VIA A PR COLARILOR” 

 
Prof. înv. pre c. NICULA IONELA FLORENTINA                                                        

G. P. P. ,,VOINICELUL”, SLOBOZIA / IALOMI A 

 

             

Credem cu t rie în lectura de pl cere i o recomand m pe întreg parcursul anului, inclusiv în 
vacan a de var  atunci când cei mici sunt mai tenta i s  uite c r ile pe raft! Dar de ce este atât de 
important  lectura pentru copii i care sunt beneficiile ei? Unul dintre cei mai aprecia i psihologi i 
psihoterapeu i rela ionali din România, Gáspár György, poveste te în volumul „Copilul 
invizibil” ap rut la Curtea Veche Publishing: 

 “Despre mintea omului se spune c  este cel mai mare aparat de spus pove ti din lume; uneori 
chiar este asociat  cu un post de radio care emite 24 de ore din 24. Dar majoritatea pove tilor sunt 
reinterpret ri pe care noi le facem în baza unor modele mentale dezvoltate în copil rie, motiv pentru 
care o minte bine antrenat  i flexibil  are nevoie în mod constant de informa ie proaspat  pentru a 
evolua conform vârstei i a nu r mâne blocat  în acela i vechi tipar. Este bine de tiut pentru orice 
p rinte sau adult care interac ioneaz  cu copiii c  lectura poate influen a în bine comportamentul 
colar al copilului mai mult decât o fac al i factori semnificativi, cum ar fi mediu social sau economic.  

Iar atunci când cei mici ajung s  citeasc  din pl cere, în mod regulat, ace tia nu doar c  vor 
ob ine performan e mai bune la teste, dar vor de ine i un vocabular mai bine dezvoltat, dar i un nivel 
mai crescut de cuno tin e generale – lucru care-I vor ajuta s  dezvolte o mai bun  imagine de sine i 
s  de in  o mai clar  în elegere asupra lumii.  

Cei mai mul i dintre noi tiu sau intuiesc c  lectura este important , dar relativ pu ini oameni 
cunosc schimb rile care se produc (l untric i manifest) atunci când citim din placere. Aceste 
beneficii sunt resim ite de fiin a umana atât în copil rie, cât i la maturitate i pot fi grupate astfel: se 
dezvolt  creierul i minte; se dezvolt  o imagine de sine pozitiv ; se faciliteaz  dezvoltarea 
inteligen ei emo ionale i rela ionale. Acei copii care citesc, adesea, au i bune abilit i de ascultare 
i interpretare. 

Apropo de imagina ie, putem spune c  o alt  func ie semnificativ  a cititului este reprezentat  
de faptul c , în esen , creierul uman nu face diferen a între realitate i fantezie. Ceea ce înseamn  c  
atunci când copilul cite te, acesta are posibilitatea de a se identifica cu personajele i de a tr i mai 
mult sau mai pu in experien a nara iunii.  

A adar, cititul este o activitate care, dincolo de faptul c  ne favorizeaz  dezvoltarea biologic  
i psihologic , ne ofer  i posibilitatea de a c l tori gratuit oriunde în spa iu i timp.” 

A adar, s  analiz m toate aceste beneficii i, într-un articol viitor, s  afl m cât de important  
este lectura în familie i rela ia p rinte-copil pentru citit! 

 

Bibliografie: 

,,Despre c r ile copil riei”- Editura ,,Tineretului” 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUAL  A COPILULUI 

 

 

Prof. înv. primar NICULESC LIDIA CARMEN 
coala Gimnazial  Petros 

Com. Baru, jud. Hunedoara 

 

 
Familia exist  din cele mai vechi timpuri, iar copilul a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul  

educativ al p rin ilor este legat de apari ia sentimentului familiei i a sentimentului copil riei. Cele  
dou   sentimente  s-au  construit treptat, unul pe baza  celuilalt, implicând  asumarea unei func ii 
afective atât  în  raporturile dintre so i, cât i în raportul dintre p rin i i copii. 

Un dasc l poate s - i arat e m iestria i atunci când este nevoit s  predea p rin ilor ,,lec ia” 
privind rolul pe care pot s -l aib  în dezvoltarea intelectual  a copiilor lor. Nu este o lec ie tocmai 
u oar , dar merit  încercat. 

A. S. Macarenco, fiind convins  de rolul exemplului în educa ie - ca i de înclina ia copilului 
pentru imita ie - se adreseaz  p rin ilor astfel: ,,S  nu crede i c  educa ia copilului numai atunci când 
vorbi i cu el, când îl pov ui i sau îi porunci i. Îl educa i în fiecare moment al vie ii dumneavoastr , 
chiar i atunci când nu sunte i acas ”. 

Felul cum v  îmbr ca i, cum vorbi i, cum v  bucura i sau cum v  întrista i, cum v  purta i cu 
du manii, felul cum râde i sau citi i ziarul toate au pentru copil mare însemn tate. 

Copilul vede sau simte cea mai mic  schimbare în ton, orice subtilitate  a gândurilor  ajunge la 
el pe c i  pe  care dumneavoastr  nu le observa i. 

P rin ii  sunt primii educatori din via a copilului, fapt recunoscut în pedagogie înc  de la 
Comenius, care, în prima carte de educa ie a  copilului, consider  c   educa ia primit   de acesta pân   
la vârsta de ase ani, în  primul  rând  de  la  mama, este determinant   pentru  dezvoltarea  sa  
ulterioar . 

Familia este  grupul  cel  mai  important  dintre  toate  grupurile  sociale, deoarece  ea  
influen eaz   i  modeleaz   persoan   uman . Unii  merg  chiar  mai  departe  i  sus in  c   ac iunea  
ei  asupra  persoanei  este  atât  de  mare, încât  ea  egaleaz   ac iunea  celorlalte  grupuri  sociale. 
Familia  este  adev ratul  laborator  de  formare  a  persoanei. 

Noi, adul ii  suntem adesea  cople i i  de  grijile  zilnice  i ne este  mai  greu  s   ne  aducem 
aminte  cum  vedem  lucrurile  prin  sufletul  copilului  care  am  fost. 

Începând  din  primii  ani  de  via , copilul  preia  de  la  cei  din  jur  gesturi, atitudini, limbajul, 
exemple  de  comportament. Prima  rela ie  a  copilului  cu  lumea  exterioar   este  cea  cu  familia. 
Acesta  îi ofer   copilului  primele  informa ii  despre  lumea  care-l  înconjoar , primele  norme  i  
reguli  de  conduit , dar  i  climatul  socio-afectiv. Acest  tip  de  rela ie  este  hot râtoare  în  devenirea  
personalit ii, nu  numai  prin  faptul  c   familia  mediaz   i  condi ioneaz   comunicarea  i  
interac iunea  cu  celelalte  componente  sociale, în  special  cu  coala. 

Influen ele  educative  pe  care  familia  le  exercit   asupra  copiilor  se  pot  manifesta  fie  
direct, prin  ac iuni  mai  mult  sau  mai  pu in  dirijate, fie  indirect, prin  modele  de  conduit   oferite  
de  c tre  membri  familiei, precum  i  prin  climatul  psihosocial  existent  în  familie. Modelele  de  
conduit   oferite  de  p rin i – precum  i  climatul  socio-afectiv  în  care  se  exercit   influen ele  
educa ionale  constituie  primul  model  social  cu  o  influen   hot râtoare  asupra  copiilor  privind  
formarea  concep iei  lor  despre  via , a  modului  de  comportare  i  rela ionare  în  raport  cu  
diferite  norme  norme i  valori  sociale. Este  unanim  recunoscut  faptul  c   strategiile  educative  
la  care  se  face  apel  în  familie, mai  mult  sau  mai  pu in  con tientizate, determin   în  mare  
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m sur   dezvoltarea  personalit ii, precum  i  rezultatele  colare  ale  copiilor, comportamentul  lor  
socio – moral. 

,,Atât  timp cât  cât  tat l  i mama  nu- i vor  pleca  fruntea  în  fa a  m re iei  copilului, atât  
timp  cât  nu  vor  în elege  c   vorba COPIL  nu  este  decât  o  alt   expresie   pentru  ideea  de  
M IESTRIE, atâta  timp  cât  nu  vor  sim i  c   în  bra ele  lor  doarme  viitorul însu i  sub  înf i area  
copilului, c   la  picioarele  lor  se  joac   istoric, nu- i  vor  da  seama  c   am tot  atât  de  pu in  
dreptul  i  puterea  de  a  dicta  legi  acestei  noi  fiin e, pe  cât  n-am  puterea  i  nici  dreptul  de  a  
impune  legi  în  mersul  a trilor.” Ellen Key 

Fiecare  copil  are  un  limbaj principal  de  iubire, o modalitate  în  care  el  în elege  cel  mai  
bine  afec iunea  p rintelui. Iubirea  este  fundamentul  unei  copil rii  lipsite  de  griji. Fiecare  copil  
are  propria  modalitate  de  a  oferi  i primi  iubire. Când  copilul  se  simte  iubit, este  mai  u or  de  
disciplinat  i   de  format  atunci  când  simte  c   rezervorul  s u  emo ional  este  gol. Iubirea  
adev rat   este  totdeauna  necondi ionat . Iubirea  necondi ionat   este  iubirea  total , este  o  lumin   
c l uzitoare  care  str luce te  în  întuneric  i  ajut   p rin ii  s - i  dea  seama  ce  trebuie  s   fac   
pentru  a- i  cre te  copilul. Iubirea  necondi ionat  înseamn   a  iubi  copilul  indiferent   de  cum  
arat , de  ce  talent  manifest , de  cum  ar  vrea  s   fie, de  ceea  ce  face. Familia  trebuie  s   asigure  
ad post, hran , haine, s - i  asume  i  r spunderea  form rii  lor  mentale  i  sentimentale. F r   
iubire, copilul  va  muri  din  punct  de  vedere  emo ional i  va  deveni  un  handicap  pe  via , baza  
emo ional   se  construie te  în  primele 18 luni  de  via . Hrana  necesar   s n t ii  emo ionale  
const   în  mângâierile  fizice, vorbele  bune  i  îngrijirea  tandr . 

Exist   cinci  modalit ii în  care  copii  în eleg iubirea: mângâierile  fizice,  cuvintele  de  
încurajare, timpul  acordat, darurile, serviciile. 

Mangâierile  fizice  sunt  cea  mai  puternic   voce  a  iubirii. Copiii  care  sunt inu i  în  bra e, 
sunt îmbra i a i, sunt s ruta i, se dezvolt   mai  devreme  din  punct  de  vedere  emo ional, decât  cei 
care  sunt  lasa i  mult   vreme  far   un  contact  fizic. inutul  în  bra e, în  timp  ce  i  se  cite te  o  
poveste,  devine  amintire  pentru  tot  restul  vie ii. 

Cuvintele  de  încurajare ”balsam  pentru  suflet”  hr nesc  interiorul  copilului  dându-i 
sentimentul valorii  de  sine  i  al  siguran ei, c ci” în  voia  limbii  este via a  i  moartea”  

(proverb  ebraic). Tonul  vocii, blânde ea,  atmosfera  afectuoas ,  toate  comunic   o  c ldur   
emo ional   i  mult   iubire. Cuvintele de  laud , de  încurjare,  cuvintele  c l uzitoare, tonul  agreabil  
i  o mânie st pânit   vor  aduce   oricând  un  câ tig  însutit.  Un  mesaj  pozitiv  transmis  în mod  

negativ  va  aduce  rezultate  negative. 
Timpul  acordat  este  darul  pe  care  p rintele  îl  ofer   prin  prezen a  sa   copilului.  În  multe  

case, copiilor  le  este  mai  greu  f r   televizor  decât  f r   ta i. Cu  cât  leg tura  emo ional   dintre  
copil  i  tat   este  mai  puternic  , cu  atât  scade  posibilitatea  de  a  se  ajunge  la  un  comportament  
ce  presupune  delicven .  Timpul  acordat  trebuie  s   presupun   i  un  contact  vizual  pl cut  i  
plin  de  afec iune.  A  privi  copilul  în  ochi  este  o  modalitate  foarte   eficient   de  a  transmite  
iubire  din  toat   inima  c tre  sufletul  copilului.  Nu  trebuie  l sat  copilul  s   cread   c   i  se  ofer    
iubire  pentru  c   a  f cut  ceva  pe  plac  în  momentul  acela,   trebuie  s   i  se  ofere  iubire  în  mod  
consecvent,  orice  ar  fi, indiferent  de  comportamentul  lui  sau  de  orice  alte  împrejur ri.  

Timpul   acordat   înseamn    a  desf ura  o  activitate  împreun ,  cunoscând  asfel  mai  bine  
copilul,  împ rt ind  gândurile  i  sentimentele. Tot  ceea  ce  se  face  împreun   cu  copilul  va  
conta  întodeauna. 

Darurile   sunt  o  form   de  recuno tin   sau  de  stimulare.  Adev ratul  dar  exprim   iubirea  
pentru  orice  persoan , gestul  fiind  f cut  de  bun voie.  “Cel mai frumos dar pe care îl pute i oferi  
copiilor  dumneavoastr   este  propia  s n tate  emo ional , fizic ,  spiritual   i  intelectual  “ (Sherill 
i Prudence Tippins). 

Pentru a fi un bun p rinte trebuie: 
-s  observi felul în  care  copilul  î i  exprim   dragostea fa   de tine; 
-s  observi felul în care copilul î i exprim  iubirea fa  de ceilal i; 
-s  ascul i  cu  aten ie  care  sunt  cele  mai  dese  rug min i  ale  copilului t u; 
-s  observi  care  sunt  lucrurile  de  care  se plânge  cel  mai  adesea. 
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P rin ii  au  un  rol  major  în  disciplinarea  copilului,  misiune  dificil   care presupune  
în elepciune,  imagina ie,  r bdare  i  mult   dragoste.  Disciplina    presupune  o  misiune  îndelungat   
i  foarte  vigilent ,  aceea  de  a  c l uzi copilul  de  când  este  sugar  i  pân   la  vârsta  adult .   

P rin ii  sunt  cheia capacit ii  copiilor  de  a  înv a  i  de  a  reu i  în  toate  direc iile. 
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VALEN E EDUCATIVE ALE PARTENERIATULUI CU FAMILIA 

 
 
 

Prof. Niculescu Daniela - Elena 
coala Gimnazial  ,,Ion Petrovici”, Tecuci, Jud. Gala i 

 
 
 
Motto: ,,Ca i bulg rele de z pad , copilul poart  cu sine i din pulberea drumului pe care îl 

str bate. De aceea, este necesar s  veghem asupra influen elor ce se exercit  asupra lui, dar i s -l 
înv m curajul i responsabilitatea de a zbura într-o zi. Pentru aceasta este nevoie de tiin , r bdare 
i optimism. Dar, mai presus de toate, este nevoie de iubire, de foarte mult  iubire. C ci, indiferent 

de calit ile i defectele sale, un copil este întotdeauna un cer, adic  o perspectiv  pe care nu avem 
voie s  o rat m”. (Munteanu Anca – Psihologia copilului i a adolescentului)  

coala de ast zi are mai mult ca oricând nevoie s  r spund , printr-o larg  deschidere spre 
mediul comunitar, nevoii de schimbare, prin crearea i dezvoltarea leg turilor intra i intercomunitare, 
prin apelarea la dialogul social bazat pe principiul coresponsabilit ii.  

Complexitatea procesului educativ implic  o cunoa tere sistematic , aprofundat  a elementelor 
sale. De aceea, pentru a în elege unele fapte, pentru a deslu i tr s turile personalit ii elevilor, pentru 
a putea explica motivele ac iunii lor, pentru a le vedea interesele, aptitudinile sau orice manifestare, 
cât de simpl  ar p rea, trebuie s  cunoa tem conduita elevului i modul s u de a gândi i a sim i. 
Acest lucru se poate face cu succes doar când îi privim pe copii ca pe membrii unei familii, ca pe  
reprezentan i ai  mediului social.  

Educa ia nu este numai preg tire colar , ci este în eleas  tot mai mult ca un flux continuu de 
influen e modelatoare i transformatoare exercitate pe tot parcursul vie ii individului. Atunci când 
aceste influen e sunt organizate adecvat i r spund nevoilor interne personale, ele construiesc, 
modeleaz  i transform  personalitatea.  

Randamentul educa iei depinde nu numai de parteneriatul coal  - familie, dar i de modul în 
care se realizeaz  colaborarea între acestea i comunitatea local , considerat  principalul garant al 
prevenirii unor nepl cute surprize sociale.  

Partenerii ac iunilor educative:  
Parteneriatul educa ional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane.  Este 

un concept i o atitudine în câmpul educa iei.  
Ca atitudine, parteneriatul presupune: 
 acceptarea diferen elor i tolerarea op iunilor diferite; 
 egalizarea anselor de participare la o ac iune educativ  comun ;  
 interac iuni acceptate de to i partenerii; 
 comunicare eficient  între participan i;  
 colaborare (ac iune comun  în care fiecare are rolul s u diferit);  
 cooperare (ac iune comun  în care se petrec interrela ii i roluri comune).  

Parteneriatul educa ional tinde s  devin  un concept central pentru abordarea de tip curricular 
flexibil  i deschis  a problemelor educative. În abordarea curricular  a educa iei se identific  nevoia 
cunoa terii, respect rii i valoriz rii diversit ii. Actual, conceptul de parteneriat are în vedere o alt  
rela ie cu copilul, care este parte a deciziilor educative, dup  posibilit ile i dimensiunile alegerilor 
sale. La educarea copilului contribuie, ca institu ii bine determinate ale societ ii, familia, coala i 
comunitatea.  

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. El presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i ac iuni 
educative între factorii educa ionali.  

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între:  
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 institu iile educa iei: familie, coal  i comunitate; 
 agen ii educa ionali: copil, p rin i, profesori, speciali ti în rezolvarea unor probleme 

educa ionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeu i etc.);  
 membri ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii i dezvolt rii copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentan ii bisericii, ai poli iei etc.);  
 influen ele educative exercitate la anumite momente asupra copilului;  
 programele de cre tere, îngrijire i educare a copilului;  
 formele educa iei în anumite perioade.  

Conceptul de parteneriat educa ional are valoare de principiu în pedagogie i este o extensie de 
la principiul unit ii cerin elor în educa ie.  

Au fost identificate dou  dimensiuni principale ale implic rii p rin ilor în activitatea colar  a 
copiilor: dimensiunea rela iei p rinte-copil, vizând controlul frecven ei, al rezultatelor colare, al 
temelor, ajutorul acordat de p rin i în rezolvarea temelor i, în general, în îndeplinirea sarcinilor i 
suportul, respectiv sus inerea moral  i material  a activit ii colare a copilului; dimensiunea rela iei 
familie- coal  – care se refer , în principal, la alegerea filierei i unit ii colare i la contactele directe 
ale p rin ilor cu reprezentan ii institu iei colare, cadre didactice i administratori. Aceste contacte 
pot îmbr ca forma unor întâlniri colective desf urate în cadrul formal al negocierilor dintre 
administra ia colar  i asocia iilor p rin ilor, al reuniunilor de informare a p rin ilor cu privire la 
con inuturile i metodele colare, orarelor, exigen elor cadrelor didactice sau în cadrul informal al 
unor excursii, vizite, ie iri ale elevilor la diferite activit i sportive serb ri, anivers ri etc. Ele îmbrac , 
îns , i forma unor întâlniri interindividuale, în cadrul formal al unor întâlniri programate la ini iativa 
cadrului didactic sau a p rintelui ori în cadrul informal al întâlnirilor, mai mult sau mai pu in 
întâmpl toare, la ie irea din coal  sau în diferite spa ii publice, al telefoanelor i scrisorilor, al 
vizitelor la domiciliul elevilor. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea i respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societ ii, pe care le identific , le implic  i le folose te activ.      

Colaborarea dintre coal  i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de 
cerin e i o unitate de ac iune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe cele dou  institu ii 
sociale, exprimându-se în schimburi de opinii i în discu ii, iar atunci când este vorba de decizii, 
p strându- i fiecare identitatea i aportul specific.  

Pentru realizarea parteneriatului cu p rin ii este esen ial ca:  
 p rin ii s  fie privi i ca participan i activi, care pot aduce o contribu ie real  i valoroas  la 

educarea copiilor lor;  
 p rin ii s  fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii;  
 s  se recunoasc  i s  se aprecieze informa iile date de p rin i referitoare la copiii lor;  
 s  se valorifice aceste informa ii i s  se utilizeze în completarea informa iilor profesionale; 
 responsabilitatea s  fie împ r it  între p rin i i profesori. 

 Parteneriatul educa ional este o form  de comunicare,cooperare,colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Toate formele de activit i realizate în sprijinul func iei 
educative a familiei trebuie s respect  urm toarele principii:  

1. Confiden ialitatea, care semnific  nevoia de a p stra secretul problemelor familiei i al 
datelor culese  

2. Respectul individualit ii - fiecare beneficiar este o persoan  care are dreptul la respect i 
în elegere, la acceptarea sa a a cum este, f r  a se emite în discu ie judec i de valoare.   

3. Sinceritatea cere o imagine cât mai clar  i mai sincer  a problemelor întâmpinate, discu ii 
cu beneficiarii i abordarea cât mai realist  a situa iilor. 

 4. Recunoa terea propriilor limite este tot o form  de sinceritate i cere ca profesionalistul s  
apeleze la un colaborator atunci când singur nu poate g si solu iile. 

 5. Negocierea solu iilor i respectarea deciziilor beneficiarului  presupune discutarea pa ilor în 
programele de interven ie i sprijinirea deciziilor.  
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6. Nediscriminarea se refer  la respectul identit ii culturale, etnice, religioase, sociale etc. a 
beneficiarului.  

7. Acordarea unor servicii integrate presupune apelul la profesioni ti diferi i în anume momente 
(psihologi, consilieri psihopedagogi, asisten i sociali, medici). Rela ia dintre p rin i i profesori 
implic  ie irea din frontierele colii i determin  o alt  abordare a profesiei didactice.  

În pedagogia tradi ional  aceast  tem  era tratat  sub denumirea de „colaborarea dintre coal  
i familie”. Actualmente, dimensiunile acestei rela ii sunt mult mai cuprinz toare datorit  l rgirii 

conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare i, mai nou, prin conceptul de 
parteneriat care le cuprinde pe toate i, în plus, exprim  i o anumit  abordare pozitiv  i democratic  
a rela iilor educative. Suntem cu to ii responsabili pentru educa ia tinerei genera ii. Cu cât se complic  
via a social  i provoc rile lumii moderne, formuleaz  întreb ri i cer r spunsuri la care nu ne-am fi 
gândit acum dou zeci de ani, cu atât devine tot mai clar c  este nevoie de un parteneriat educa ional 
în favoarea i pentru asigurarea viitorului, pentru cre terea mai adecvat  a copiilor.  

În aceast  lume în permanent  schimbare – aflat  sub presiunea competi iilor de orice fel – 
p rin ii, educatorii, oamenii de afaceri, comunit ile locale, statele i guvernele na ionale se str duiesc 
împreun  s  încurajeze sistemele de îmbun t ire a educa iei.  

Unul dintre mijloacele de îndeplinire a acestui scop – implicarea familiei în educa ie – a existat 
de genera ii. Familiile trebuie s  fie implicate in îmbun t irea procesului educa ional atât acas , cât 
i la coal . colile pot i chiar joac  un rol important în înt rirea leg turilor dintre familie i coal . 

P rin ii se întorc c tre coal  pentru a fi îndruma i. Exist  multe ini iative promi toare care 
demonstreaz  c ile inovative de realizare a parteneriatului educa ional coal  – familie.  

 
 
 
Bibliografie:  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
 
 

prof. înv. primar Niculescu Hrista Octavia 
coala Gimnazial  Num rul 19 Bra ov 

 
 
 
Elevii actuali, cei pe care îi îndrum m zilnic i petrecem o mare parte din zi al turi de ei, fac 

parte dintr-o nou  genera ie, numit  de c tre sociologi Genera ia Alpha, înglobând copiii n scu i în 
perioada 2010-2025. Ei sunt adev ra ii mileniali, fiind n scu i i crescu i complet în mileniul al 
treilea. P rin ii acestora sunt cei care fac parte din genera iile X i Y, iar o privire de ansamblu asupra 
lor poate oferi câteva indicii legate de modul în care copiii sunt crescu i i vor evolua ca adul i. 

Caracteristica de c p tâi a genera iei Alpha este u urin a cu care manevreaz  orice device, fiind 
numi i chiar „nativi digitali”. Astfel, ei au mult mai multe resurse la dispozi ie decât oricare dintre 
genera iile anterioare, fiindu-le mult mai facil accesul la informa ie. Tocmai datorit  acestei u urin e 
cu care folosesc telefonul, tableta, laptopul etc, p rin ii îi consider  „mai de tep i”, având uneori 
a tept ri mai mari de la ei. 

Caracteristicile i înclina iile copiilor din genera ia Alpha sunt cele care au accentuat nevoia de 
digitalizare a colilor. Fiind obi nui i cu dispozitivele de la cele mai fragede vârste, nu mai sunt atra i 
de clasicele materiale didactice decupate, pictate etc, ci simt nevoia de utilizare a resurselor 
educa ionale deschise. Copiii se simt mai captiva i de tot ceea ce înseamn  mi care, decât de 
materialele statice.  

Cea mai cunoscut  rela ie în pedagogie este triada coal -mediu-familie. Este evident  pentru 
toat  lumea importan a conlucr rii acestor trei factori, care influen eaz  i lefuiesc personalitatea i 
educa ia copiilor. Rolul consacrat al colii a fost dintotdeauna cel de a oferi educa ia formal , urmând 
ca ceilal i doi factori s  completeze cu educa ia nonformal  i cea informal . Pe m sur  ce au trecut 
anii, coala a început s  ating  fiecare dintre cele trei forme ale educa iei, prin activit ile oferite i 
organizate, de baz  r mânând educa ia formal  oferit  în cadrul oficial.  

În momentul înscrierii la coal , copiii de in un bagaj mare de cuno tin e, ob inute prin 
utilizarea diferitelor aplica ii, site-uri, jocuri, etc, dar de multe ori nu de in i instrumentele necare de 
a opera cu aceste cuno tin e, de a le integra în structura lor. Rolul nostru, ca reprezentan i ai colii, ca 
mentori, îndrum tori, este tocmai de a-i ajuta s  utilizeze i s  înglobeze cuno tin ele pe care le de in, 
pentru a evolua. În demersul nostru didactic trebuie s  pornim de la ce tie copilul, s  îl ajut m s  
opereze cu acestea, iar apoi s  îl încuraj m s  afle lucruri noi, s  îi stârnim curiozitatea în domenii 
diferite.  

Oricât de motiva i am fi noi ca dasc li, de buni profesioni ti, singura modalitate de a atinge 
obiectivul final, idealul educa ional, este prin colaborare cu p rin ii, prin sprijin reciproc i prin 
în elegere. Primul pas în acest sens îl reprezint , bineîn eles, respectul reciproc. Pentru ca un elev s  
se simt  încurajat i sus inut pe tot parcursul colarit ii, el trebuie s  simt  c  atât p rin ii, cât i 
cadrele didactice de la clas , merg în aceea i direc ie, urm resc acelea i obiective, i anume 
bun starea lui. În acest sens, p rintele ar trebui ca dup  coal  s  se intereseze activ de ceea ce a lucrat 
copilul la coal , ce activit i a derulat, pentru a-i spori interesul acestuia pentru cele descoperite. Pe 
de alt  parte, noi ar trebui s  p str m o rela ie apropiat  cu p rin ii, s  îi implic m în activit ile 
desf urate la coal , pentru a le oferi o privire de ansamblu asupra orelor petrecute cu copiii 
dumnealor, asupra satisfac iilor pe care le avem, dar i a dificult ilor pe care le întâmpin m. Mergând 
mai departe, este recomandat s  încuraj m activit ile extra colare ale copiilor, s  îi eviden iem i în 
cadrul „familiei” de la coal , clasa de elevi, pentru rezultatele deosebite ob inute.   

Indiferent cât timp va mai trece, indiferent de genera iile care se vor na te, este evident faptul 
c  între coal  i familie va trebui mereu s  existe o rela ie strâns  de colaborare, pentru a oferi ce 
este mai bun copiilor, pentru a-i ajuta s  î i ating  poten ialul maxim. Nu trebuie s  uit m c  elevul 
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de ast zi este adultul de mâine, cel care va contribui la bun starea soceit ii în care tr im i avem 
datoria de a-l sprijini în parcursul s u în toate aspectele. 
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Când vezi sufletul curat i nevinovat al unui copil,                                                         

î i vine parc  s  zici c  orice mam  e o "n sc toare de Dumnezeu".  Francis Bacon 

 
 

Prof. înv. primar Nicu  Alini a Georgeta 

coala Gimnazial  „Sf. Andrei”, sectorul 6, Bucure ti 

 

 
 
Pentru a se dezvolta, copilul are nevoie s  creasc  într-un mediu de via  bun; un vechi proverb 

african spune c  este nevoie de un sat întreg.  În timp ce copilul este influen at i modelat de întreaga 
societate, nu exist  doi indivizi care joac  un rol mai important în acest sens decât p rin ii, iar mama                   
este principalul element al mediului copilului în primii ani de via .            

 
Dac  mama îi ofer  bebelu ului în primele luni de via  o bun  adaptare la nevoi, un cadru 

stabil i securizant, traseul vie ii îi va fi mai pu in perturbat de reac iile  pe care le poate avea la ce se 
întâmpl  în exteriorul lui. 

 
Mama are un impact semnificativ asupra cre terii i bun st rii generale a copilului. Cre terea 

copiilor ferici i i pozitivi este o responsabilitate comun  a ambilor p rin i, dar, dup  cum tim cu 
to ii, un copil ajunge s  fie al turi de mama mai des i în cea mai mare parte a zilei din cauza unor 
nevoi pe care doar o mam  le poate îndeplini.  

 
Exist  o conexiune emo ional  puternic  între o mam  i un copil pe care un tat  nu o poate 

emula pur i simplu. Un bebelu  începe s  recunoasc  mirosul i fa a mamei la doar câteva zile dup  
na tere. Din acel moment, prezen a mamei, atingerea ei, vocea ei sunt toate o baz  sigur  pentru 
copil. „O vreau pe mama mea” este adesea prima reac ie la orice sup r  copilul.  

 
Este important ca mama s  lucreze la înt rirea leg turii de încredere între ea i propriul copil, 

deoarece nesiguran a poate duce la multe probleme emo ionale i psihologice la copil. Copilului ii 
este u or s  se dest inuie mamei când are probleme, deoarece mama îi în elege nevoile i dispozi iile, 
tie ce vrea   chiar i atunci când nu  vorbe te prea mult, iar acest lucru ofer  copilului siguran  

emo ional .   
 
Mama asigur  copilului îngrijirea, aten ia i afectivitatea necesare unei bune dezvolt ri. 

Conceptul a fost definit de Donald Winnicott, care a considerat c  o mam  suficient de bun  este acea 
mam  care este suficient de atent  pentru a-l asigura pe copil i a-i permite s  creasc  în voie, fiind 
în m sur  s -i acorde independen a necesar  dezvolt rii. 
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FI  DE DIFEREN IERE A PROGRAMULUI EDUCA IONAL  

PENTRUELEVI CU POTEN IAL INTELECTUAL ÎNALT 

 

 

Nistor Marcela,  

Gr dini a cu Program Prelungit „Voinicel” Zeme , jude ul Bac u 

         

 
NIVEL DE STUDIU: II                                                                                                                               
TEMA ANUAL : “Când, cum i de ce se întâmpl ?”                                                                              
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul limb  i comunicare - Educarea limbajului                               
TEMA ACTIVIT II: ,,Capra cu trei iezi”- de Ion Creang                                                                 
TIPUL ACTIVIT II - consolidare de cuno tin e i deprinderi                                                            
MIJLOC DE REALIZARE: Lectur  dup  imagini 
SCOPUL ACTIVIT II: Reconstituirea prin povestire a con inutului nara iunii, pornind de la 

o imagine pretext; 
Formarea deprinderii de exprimare oral  corect ; 
 
Manualul utilizat: ,,Educa ia limbajului în gr dini  - preabecedar - ,,Surdu Ioan, D nil  Ioan, 

ova Siminica” EDP. Bucure ti, 1995 

Înv area în clas  

 Curriculul nucleu 
aprofundat (pentru 
majoritatea elevilor) 

Curriculum extins (pentru elevii  cu poten ial ridicat 
înalt) 

1.Obiective 
cadru (Oc)/ 
referen iale (Or 
)comune tuturor 
elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schema generala: 
Cg/Oc1 –Cs/Or1, 2, n 
–O 1, 2,3, 4, n 

 
Obiective cadru (Oc) 
Oc1.Dezvoltarea 

capacit ii de 
exprimare oral , de 
în elegeree i utilizare 
corect  a 
semnifica iilor 
structurilor verbale 
orale; 

Oc2.Dezvoltarea 
creativit ii i 
expresivit ii 
limbajului oral; 

Obiective referen iale 
(Or) 

Or1-S  recepteze un 
text care i se cite te ori 

Schema generala: Cg/Oc1 –Cs/Or1, 2, n –O1, 2,3, 
4, n 

 
Obiective cadru 
Oc1-Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral , de 

în elegeree i utilizare corect  a semnifica iilor 
structurilor verbale orale; 

Oc2-Dezvoltarea creativit ii i expresivit ii 
limbajului oral; 

Obiective referen iale (Or) 
Or1-S  recepteze un text care i se cite te ori i se 

poveste te, în elegând în mod intuitiv caracteristicile 
expresive i estetice ale acestuia; 

Or2-S  g seasc  ideea unui text, urm rind indiciile 
oferite de imagini; 

Obiective opera ionale (O): 
 

Oc1-Or1-O1 
O1 - s  recunoasc  titlul pove tii, numele autorului 
i a secven ei din text ilustrate de imaginea – pretext; 
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2.Obiective 
opera ionale 
diferen iate O1, 
O2, O3,O4,O5 

i se poveste te, 
în elegând în mod 
intuitiv caracteristicile 
expresive i estetice 
ale acestuia; 

Or2-S  g seasc  
ideea unui text, 
urm rind indiciile 
oferite de imagini; 
Obiective opera ionale 
(O): 

 
Oc1-Or1-O1 

O1- s  recunoasc  
titlul pove tii, pornind 
de la imaginea-pretext; 

 
Oc1-Or2-O2 
O2 – s  redea 

con inutul pove tii pe 
baza imaginilor 
prezentate, respectând 
ordinea cronologic  a 
întâmpl rilor; 

 
Oc2-Or2-O3 
O3 - s  utilizeze 

îmbin ri de cuvinte i 
expresii ritmate din 
textul lui Ion Creang  

 
Oc2-Or2-O4 
O4 - s  integreze 

imaginea –pretext în 
succesiunea celorlalte 
ilustra ii; 

Oc1-Or2-O5 
O5 - s  asocieze o 

propozi ie dat  , 
privitoare la con inutul 
pove tii ,,Capra cu trei 
iezi,” cu imaginea 
corespunz toare; 

Oc2-Or2-O6 
O6 -s  alc tuiasc  3 

propozi ii corecte 
despre personaje, 
precizând tr s turi ale 
acestora, desprinse din 
faptele lor; 

Oc2-Or2-O7 

Oc1-Or2-O2 
O2 - s  povesteasc  fluent momentele ac iunii, cu 

referiri precise, înso ite de elemente de expresivitate; 
 
Oc2-Or2-O3 
O3 – s  utilizeze cuvintele i expresiile artistice 

întâlnite în text, formulele introductive i finale 
specifice basmului; 

Oc2-Or2-O4 
O4 – s  coreleze  succesiv toate cele cinci desene cu 

momentele ac iunii; 
Oc1-Or2-O5 
O5 - S  asocieze cinci propozi ii  date ,privitoare la 

con inutul pove tii ,,Capra cu trei iezi” cu imaginile 
corespunz toare; 

Oc2-Or2-O6 
O6-s  alc tuiasc  5 propozi ii corecte despre 

personaje, precizând tr s turi ale acestora, desprinse 
din faptele lor; 

Oc2-Or2-O7 
O7-s  reprezinte grafic 5 propozi ii  din planul 

povestirii, utilizînd simbolurile corespunz toare; 
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O7-s  reprezinte 
grafic 3 propozi ii din 
planul povestirii, 
utilizând simbolurile 
corespunz toare; 

3.Con inuturi Preiau enun urile 
formulate de copii, le 
imbun t esc  i le ofer 
drept propozi ii suport 
pentru toat  structura 
operei literare: 

1.Capra pleac  dup  
mâncare în p dure; 

2.Lupul îi am ge te 
pe iezi; 

3.Iezii sunt mânca i; 
4.Lupul î i prime te 

pedeapsa; 
5.Iedul ce mic, capra 
i vecinele se bucur ; 
Enumer câte una din 

propozi iile de mai sus 
i cer s  fie asociat  cu 

num rul purtat de 
imagine.  Reciproc, 
voi indica o imagine, 
cerând pre colarilor s  
rosteasc  propozi ia 
adecvat . 

-Propun copiilor s  
judece conduita i 
faptele personajelor; 

 

Vezi Anexa 1, Anexa 
3 

Preiau enun urile formulate de copii, le 
imbun t esc  i le ofer drept propozi ii suport pentru 
toat  structura operei literare: 

1.Capra pleac  dup  mâncare în p dure; 
2.Lupul îi am ge te pe iezi; 
3.Iezii sunt mânca i; 
4.Lupul î i prime te pedeapsa; 
5.Iedul ce mic, capra i vecinele se bucur ; 
Enumer câte una din propozi iile de mai sus i cer 

s  fie asociat  cu num rul purtat de imagine.  
Reciproc, voi indica o imagine, cerând pre colarilor 
s  rosteasc  propozi ia adecvat . 

-Propun copiilor s  judece conduita i faptele 
personajelor; 

 
 
Vezi  Anexa 1, Anexa 2; 
 
 

4.Metode 
didactice de 
predere/inv are  
evaluare 

- conversa ia, 
explica ia, 
demonstra ia, 
exerci iul, lucrul cu 
manualul, povestirea, 
problematizarea; 

- evaluare prin 
observarea sistematic  
a comportamentului i 
rezultatelor 

- aprecierea 
progresului/regresului 

conversatia, observa ia povestirea, demonstra ia, 
lucrul cu manualul,exerci iul, problematizarea,  

  
- apreciere pe baza unor indicatori prestabili i 

(fluen a i expresivitatea povestirii, fluen a i 
expresivitatea exprim rii) 

5.Standarde 
diferen iate de 
notare 

Elevii vor efectua 
sarcini cu un grad 
mediu de dificultate 

Elevii vor efectua sarcini cu un grad mai mare de 
dificultate. 

6. Raportare la 
standardele 

5 propozi ii x2 
puncte =10 puncte 

FB – 9-10 p 
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na ionale de 
notare 

B – 7-8 p 
S- 5-6p 
I-3-4p 

7. Mediul de 
predare/înv are/
evaluare 

Sala de clas , mediu 
familial, cald,  sigur; 

Sala de clas , mediul familial, cald, sigur; 

8. Caractrtistici 
doferen iate 

 Sarcini adaptate 
fiec rui copil 

Sarcini cu nivel ridicat de performan  

9. Resurse 
umane, 
materiale, 
informative, 
durata 

17 pre colari de nivel 
mediu 

Resurse materiale: 
caiete speciale, 
imagine-pretext, 
plan e ce ilustreaz  
aspecte din 
poveste,flipchchart, 
fi e de evaluare; 

Durata 35-40 min. 

3  pre colari de performan  
Resurse materiale: caiete speciale, imagine-pretext, 

plan e  ce ilustreaz  imagini din poveste, 
flipchchart,fise de evaluare, soft educa ional; 

Durata 35-40 min. 

 

 

 

 

Anexa 1 
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Anexa nr. 2

1. Formuleaz propozi ii pe baza imaginilor suport!
2. Reprezinta i grafic propozi iile , utilizând simbolurile potrivite!
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Anexa 3

1. Formuleaz propozi ii pe baza imaginilor suport;
2. Reprezint grafic propozi iile, utilizînd simbolurile corespunz toare;
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Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Proiect realizat de: Nistor Monica Maria 

 

Scopul educatiei este sa inlocuiasca o minte goala cu una deschisa. ”Malcolm S. Forbes” 

De-a lungul timpului educa ia s-a realizat difuz, prin metode mai mult sau mai pu in studiate i 
cultivate, bazate pe instinct i sim iri. Odat  cu trecerea timpului, din ra iuni pragmatice i pentru 
eficientizare, educa ia a suferit modific ri majore, a devenit ra ional , structural  i organizat . 

Educa ia este orientat  spre atingerea unui scop, ceea ce presupune stabilirea unor etape ce au 
rolul de a ajunge la anumite praguri. 

Importan a educa iei a cânt rit întotdeauna în favoarea form rii unor cet eni instrui i i 
evolua i, indiferent de specificul i caracteristicile societ ilor c rora apar ineau. O societate al c rei 
viitor se asigura prin lupte i r zboaie, impunea o educa ie r zboinic , instruia lupt tori i c uta 
tehnici i metode de st pânire a abilit ilor specifice. O societate în care viitorul era asigurat prin 
negocieri i colabor ri, impunea o educa ie prin care erau cultivate i dezvoltate abilit ile de 
diploma ie. O societate ce tr ia prin intermediul comer ului i schimbului de m rfuri, î i educa tinerii 
astfel încât s  fac  fa  cerin elor. 

Indiferent de momentul istoric i specificul social, importan a educa iei s-a manifestat 
permanent. Difer  tehnicile i metodele de aplicare i scopurile luate drept int . 

Educa ia se realizeaz  la nivelul familiei, al mediului în care ne na tem i cre tem, i în sistem 
institu ionalizat, coli i instutu ii. Primul factor care formeaz  o persoan  este familia. Familia este 
mediul în care se exercit  o influen  imens  asupra individului, chiar i în mod indirect. Aici se pun 
bazele primelor conduite, familia fiind cea care formeaz , mai mult decât s  informeze. 

La nivelul colii, educa ia se realizeaz  prin metode sistematice i continue, ce au rolul de a 
forma, dezvolta, descoperi aptitudini, atitudini i conduite. Educ ia se poate face i prin intermediul 
bisericii. Acest tip de educa ie nu este numai unul religios, ci i unul social, civic, moral i estetic. 
Influen a educativ  a bisericii poate da rezultate foarte bune. 

Institu iile culturale, mass-media, asocia iile de copii i tineret, societ ile caritabile, 
organiza iile nonguvernamentale, toate pot sus ine procesul de educare i instruire într-un mod 
benefic, venind în sprijinul colii.Toate aceste planuri prin care se realizeaz  educa ie trebuie s  se 
afle într-un raport de colaborare, astfel încât rezultatul s  se amprenteze asupra societ ii într-un mod 
firesc, iar nivelul educa iei s  fie unul ridicat. 

O societate ai c rei membrii au caren e în educa ie, este o societate f r  speran  spre un viitor 
bun, o societate în care nu se pot institui reguli ce au ca rol evolu ia i dezvoltarerea individual  i 
colectiv . 

Educa ia trebuie s  r spund  exigen elor cerute de evolu ia na ional  i interna ional  i se 
realizeaz  în perspectiva unui ideal de personalitate uman , în acord cu reperele culturale i istorice. 
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Importan a educa iei în cazul societ ii noastre este uria . O genera ie educat , instruit , c reia 
i s-au transmis valorile morale, culturale i istorice, poate duce mai departe mo tenirea primit  de la 
predecesori i poate da ansa viitorului spre mai bine. O societate educat  poate face diferen a între 
bine i r u, între influen ele negative i cele pozitive. 

A educa înseamn  a instrui, a forma, a dezvolta. Etimologic, termenul provine fie din latinescul 
„educo – educare” care înseamn  a îngriji, a cre te, fie din „educo – educere” care se traduce prin a 
duce, a conduce, a scoate. Se pare c  ambele c i etimologice sunt corecte, ramifica iile semantice 
conducând la în elesul actual al termenului. 

Importan a educa iei este esen ial  pentru dezvoltarea individului în context social i, implicit, 
pentru dezvoltarea unei societ i.Un individ educat va avea capacitatea de a r spunde nevoilor i 
situa iilor complexe. Va putea con tientiza situa iile noi, nevoile individuale i colective, va dobândi 
o mai mare sensibilitate în fa a unei situa ii de blocaj, g sind solu ii optime.Un individ educat va 
sus ine eforturile care au în vedere educa ia, va sprijini lupta împotriva ignoran ei, vulgarului i 
cultiv rii lipsei de valori. 

Dac  ar fi s  definim cam ce reprezint  coala pentru un copil am putea afirma c  este locul 
unde se pun bazele educa iei, i care contribuie la dezeduca ia copiilor este foarte important , iar 
aceasta trebuie f cut  chiar din primii ani de via  ai micu ilor. Pentru a te asigura c  cel mic va fi un 
adult responsabil, inteligent, cu bun sim  i manierat, este foarte important s  iei atitudine din timp. 

Un om needucat este marginalizat, dat la o parte de to i ceilal i, deoarece nim nui nu-i face 
pl cere s  stea de vorb  cu o persoan  care nu tie s  se comporte frumos. Astfel, intereseaz -te cu 
privire la activit ile educative pe care le po i face în familie, astfel încât s  ai un copil care s  se 
integreze i s  fie apreciat de cei din jur.voltarea personalit ii sale, într-un spirit bazat pe idealuri 
pozitive. 

Rolul colii în educa ie 

În afar  de menirea pe care o are, de a-l înv a pe copil sa citeasc , s  scrie, s  în eleag  i 
s   memoreze unele informa ii, poate cea  mai important  lec ie pe care un copil o înva  la scoal  
este cum s  se descurce în via . Un cadru didactic bun este cel care tie cum s -i înve e pe elevi nu 
numai lec iile, ci i disciplina i autocontrolul, dar este con tient în acela i timp c  nimic nu poate fi 
f cut cu for a, împotriva voin ei copilului. Dorin a de a fi mai bun trebuie s  vin  în primul rând din 
partea elevului. Prin educa ia f cut  în coal , copilul ar trebui s  dobândeasc  acel sentiment 
al  responsabilit ii fa  de ceilal i. 

Îns , în afar  de implicarea celor doi – profesor i elev, mai este nevoie i de alta. Chiar i cei 
mai buni profesori nu pot rezolva singuri problemele elevilor lor, i de aceea este nevoie de 
colaborarea cu p rin ii prin întâlniri regulate. 

În coal  copilul afl  o mic  parte din toat  informa iile existente în lume. Gra ie colii, prin 
contactul cu mul imea de informa ii cu care este ”bombardat”, copilul are posibilitatea s  descopere 
ce îl intereseaz  cel mai mult i pentru ce are înclina ie. Multe dintre informa iile dobândite acum 
sunt cele care îl motiveaz  pe copil s  aprofundeze lucrurile de care este interesat, chiar i dup  
terminarea colii. 

Consider c  rolul colii este foarte important in via a oricarui copil. Pentru înt rirea 
ata amentului dintre scoala i copil este nevoie ca p rintele s  în eleag  cu adevarat semnifica ia i 
valorile acestui termen, precum i modul în care coala ajunge s  influen eze dezvoltarea intellectual  
a copilului. Din punct de vedere al parin ilor, definirea rolului colii este foarte diferit . Aceasta cu 
atât mai mult cu cât fiecare parinte a avut o experien a personal  ( placut  sau neplacut ) in postura 
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de elev. Unii p rin i v d coala ca pe un laborator in care copilul, odata introdus, este supus unor 
operatii stiintifice. In urma acestora, se presupune ca, dupa cativa ani, el va deveni mai destept, mai 
invatat, mai luminat. Parintii din aceasta categorie manifesta deplina incredere in institutia de 
invatamant, fara sa se implice in mod deosebit in activitatile pe care le desfasoara ea. ”De aia te trimit 
la scoala: sa inveti!” 

În al doilea rând indiferent de situatie, nu trebuie sa negam faptul ca scoala este o institutie 
educativa destul de importanta, cu reguli stricte ce trebuiesc a fi respectate in asa fel incat copilul sa 
beneficieze de cea mai buna invatare. Solicitarile cadrelor didactice nu fac altceva decat sa il ajute pe 
copil sa se identifice din punct de vedere profesional in societate, determinand capacitatea acestuia 
de invatare si acumulare a cunostintelor necesare pentru viata. De asemenea, prin scoala copilul va 
putea interactiona cu colegii de clasa, va reusi sa se integreze intr-un mediu social nou, va dobandi 
anumite abilitati practice de invatare a limbilor straine ori de manuire a calculatorului. Acesta va fi 
invatat, ascultat si evaluat cu regularitate in asa fel incat profesorii sa se asigure ca micutul a acumulat 
cantitatea de cunostinte necesare pentru parcurgerea fiecarei perioade de studiu, folositoare in anii de 
mai tarziu. Daca parintele manifesta nemultumire fata de invatator, iar copilul este constient de acest 
lucru, peste cativa ani va intampina probleme de disciplina create de copil. 

Rolul familiei în educa ie 

Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. 
Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera 
morala in care el a fost crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, 
exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg 
ca adesea copilul este incorect nu pentru ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum 
trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de 
comportarea lui. 

Ca mediu social, familia reprezint  locul în care copilul este îngrijit, educat, educa ia in familie 
precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia 
nu trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in vedere educatia psiho-
sociala, coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii 
psihice a copilului, iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia 
fizica,urmarindu-se concomitent educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai 
important rol in evolutia psihica a copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta 
varsta,rolul exemplului este foarte important; 

De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre 
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin 
comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic 
instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le 
vor corecta vorbirea,le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. 
Insusirea vorbirii de catre copiii cu cei din jur.  

In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. 
Ceea ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii 
familiei,dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le 
formuleaza parintii si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei 
mari prin atitudinile si faptele lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur,parintii isi 
iubesc copii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar 
aceasta dragoste nu trebuie sa fie oarba. Parintii care se manifesta astfel fata de copiii lor, ii scutesc 
de orice efort, le satisfac toate capriciile , nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate in fata 
acestora. 
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Educa ia trebuie început  din timpul copil riei. Astfel, implicarea p rin ilor este crucial , mai 
ales în primii ani de via .  Nu degeaba se spune c  cei apte de ani de acas  î i pot spune cuvântul 
asupra comportamentului unui om. 

Prin urmare, rolul familiei, al p rin ilor în educarea copilului este unul cu o însemn tate uria . 
Mama i tata sunt cei care trebuie s  înve e prichindelul despre primele lucrurile cu care acesta poate 
lua contact. În rest, pe m sur  ce trece timpul, intervin i dasc lii sau al i mentori. 

Este indicat ca educarea în familie s  nu se fac  cu severitate sau într-un mod foarte teoretic. 
Micu ul trebuie pus în fa a unor fapte, pentru a în elege ceea ce este gre it. De aceea, practica este 
esen ial  în educarea unui bebelu  sau a unui copil de 1 an, 1 an i jum tate, 2 sau 3 ani. Pe m sur  
ce acesta cre te, i se pot explica printr-un dialog efectele unor anumite ac iuni. 

În concluzie, daca parintele doreste ca fiul / fiica sa se dezvolte armonios, sa invete respectul 
fata de reguli si autoritati, este bine sa coopereze cu cadrele didactice iar daca exista nemultumiri sau 
divergente de opinie in ceea ce priveste metodele dascalului, e bine ca parintele sa comunice cu acesta, 
fara a-si manifesta dezaprobarea sau nemultumirea de fata cu copilul. 

  

124



 

Importan a educa iei în familie 

 
 

Ed. Ni  Andreea 
Gr dini a cu P. P. ”C su a Pove tilor” Sibiu 

 
 

 
Platon era cel care definea educa ia ca fiind o ”art  de a forma bune deprinderi sau de a forma 

aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. Educarea copilului începe înc  de la 
na tere. Acest lucru ajut  la modelarea personalit ii omului. A adar, familia exercit  o influen  
adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  din acest mediu o mul ime de cuno tin e, atitudini, 
deprinderi, modele i obi nuin e de comportament. 

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea celor mici i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor. Astfel, ace tia trebuie s  identifice 
obiectivele parentale pe termen lung, s  interac ioneze corect i plin de c ldur  cu micu ii, s  în eleag  
gândurile i sentimentele acestora în diferite situa ii, s  caute mereu o solu ie la toate problemele care 
se ivesc i s  renun e la abordarea punitiv  a unui conflict. 

Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse. 
Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea 

responsabilitatilor educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ. 
Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand 
rolul de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le 
lipsesc pregatirea psihopedagogica, experienta. 

Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii  trebuie sa-si intareasca 
fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba 
performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea 
propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia 
copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal 
si celelalte. 

In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” 
(favorabil) sau ,,climatul negativ” (nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca 
om. 

Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra 
formarii lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, 
vorbele noastre, ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul 
educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si 
sobrietatea, larghetea si strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera 
formarii umane. 

Pentru dezvoltarea inteligen ei emo ionale a copilului, via a de familie constituie, de asemenea 
prima lui coal . În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui s  înve e s  se cunoasc , înva  
cum s  simt  fa  de ceea ce i se întâmpl  i cum reac ioneaz  ceilal i la sentimentele lui; 
experimenteaz  i recunoa te o gam  de sentimente i înva  ce posibilit i de reac ie exist , înva  
s  î i exprime speran ele i temerile.  
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Tot în familie, copilul î i formeaz  primele atitudini fa  de lumea din jur, de care vor depinde 
atât reu ita lui colar  cât i, mai târziu, cea de via . 

Aceste „cursuri” de dezvoltare a inteligen ei emo ionale nu se predau doar prin interac iunea 
dintre copil i p rin i sau din spusele i actele p rin ilor fa  de copii, ci i prin intermediul modelelor 
pe care, în primul rand, p rin ii i ceilal i membrii ai familiei (extinse) le ofer . 

Unii p rin i sunt profesori emo ionali talenta i, al ii, din nefericire cei mai mul i, nu. 
Exist  numeroase studii care arat  c  felul în care p rin ii î i trateaz  copiii, fie c  este vorba 

de o disciplinare aspr  sau de în elegere, de reac ii empatice, de indiferen  sau de c ldur , are 
consecin e profunde i de durat  pentru via a emo ional  a copilului. 

Impactul p rin ilor asupra dezvolt rii emo ionale apare înc  din perioada pre-natal  
(intrauterin ) i este cel mai puternic în primii ani de via . 
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Importan a celor apte ani de acas  
 
 
 

Prof. Ni  Iuliana 
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Când zicem ,,cei apte ani de acas ” ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 

p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului de când se na te pân  merge la 
coal . Când spunem c  un copil are cei apte ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care 
tie s  se comporte, care tie s  rela ioneze cu cei din jur. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil educat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
apte ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului copilului. Familia este cea care r spunde de de protec ia acestuia i de îndrumarea lui, 
exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru toat  via a. 

Baza form rii unui comportament corespunz tor al copilului o reprezint  p rin ii. Dragostea cu 
care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  aib  încredere în propriile 
for e.  

Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee de siguran  îi creeaz  
deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament. P rin ii sunt modele pentru copil. 
Degeaba îi spunem copilului s  nu mai ipe prin cas  dac  el aude frecvent certuri între p rin i. Sau 
este ineficient s  îi atragem aten ia c  nu a spus mul umesc la magazin dac  în familie nu aude 
niciodat  acest cuvânt 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine.  

Familia trebuie s  încurajeze copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Este cea 
care ofer  copilului primele informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de 
conduit , dar i climatul socio-afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Modelele oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i climatul socio-
afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu o influen  
hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de comportare i 
rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui.  

În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin jocul imita iilor, 
compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Cei apte ani de acas  sunt hot râtori în ceea ce prive te devinirea un copil mai târziu.  Aceasta 
este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse aptitudini i 
preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m copiii, a a cum 
ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor.  
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Copiii cresc i se formeaz  punând c r mid  cu c r mid  peste un postament pe care l-au 
definitivat p rin ii.  
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 
 
 

Prof. înv. primar Ni an Iulia,                                                                           
coala Gimnazial  Dr goie ti, Suceava 

 
 

 
,,Educa ia este tot ceea ce supravie uie te dup  ce tot ce a fost înv at, a fost uitat.” 

Burrhus Frederic Skinner 
 

coala i familia constituie locul de formare a personalit ii copilului: coala, printr-o preg tire 
organizat  dup  programe, cu cadre didactice specializate, într-un timp bine definit, iar familia, locul 
unde copilul înva  primele reguli de via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta fa  de cei din 
jur. 

Educa ia copilului nu se refer  doar la capacitatea de a citi sau a scrie. Ea presupune posibilitatea 
acestora de a asimila diferite cuno tin e i informa ii, menite s -i ajute la dezvoltarea lor intelectual  
i fizic , astfel încât s  se adapteze la via a de zi cu zi. Importan a educa iei în via a copiilor const  

în a-i ajuta s  tr iasc  independent, s  în eleag  rezultatul deciziilor lor i s  îi ajute s  g seasc  
diferite rezolv ri.  

Educa ia p rin ilor, mai ales în prima parte a vie ii, consolidaz  efortul educativ al colii. Copiii 
sunt considera i actori care particip  active la propria lor formare. Activit ile în care sunt antrena i 
contribuie la modelarea personalit ii lor din punct de vedere moral, uman, civic, dar un rol important 
îl are i autoeduca ia în afara lor. A adar, efortul familiei i al colii trebuie s  se împleteasc  pentru 
a ob ine un produs uman deosebit. Trebuie s  existe un parteneriat real între aceste dou  medii în care 
copilul se na te, se dezvolt  i se formeaz  pân  la vârsta de adult.  

Familia este prima coal  a vie ii, este cea care ofer  copiilor primele cuno tin e, primele 
deprinderi, dar i primele modele de comportament. Înc  din primii ani de via , p rintele trebuie s  
fie mereu în preajma copilului s u, s  îi ofere permanent un exemplu de urmat. De fiecare dat  când 
copilul face o gre eal  sau se comport  inadecvat, este bine s  i se explice care sunt efectele sau 
circumstan ele pe care le poate avea un anumit lucru. Este bine s  fie recompensat când face ceva 
bun, dar i s  fie pedepsit atunci când se comport urât.  

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, cump tarea, sinceritatea. P rintele este un exemplu pentru copil. Komenski, în prima carte 
de educa ie a copilului, considera c  educa ia primit  de acesta pân  la vârsta de 6 ani, în primul rând 
de la mama, este determinant  pentru dezvoltarea sa ulterioar . Ta ii se exprim  direct i la obiect, 
încurajeaz  copiii s  testeze lucrurile, încurajeaz  independen a. Datorit  implic rii lor în via a 
copiilor, ace tia sunt mai independen i i mai încrez tori, au o stim  de sine mai înalt , au capacitatea 
de a dezvolta competen e sociale mai devreme.  

Înc  din primele zile de coal , din clasa preg titoare, observ m un comportament al elevilor 
care imit  comportamentul membrilor din familie, prin atitudinea lui fa  de p rin i, fra i, prieteni etc. 
Cu alte cuvinte, se verific  expresia Cei 7 ani de-acas . Întreba i fiind, unii p rin i consider  c  elevii 
sunt mai ascult tori la coal  decât acas , acest lucru datorându-se fie unei atitudini mai pu in severe 
din partea p rin ilor, fie se acord  mai pu in  aten ie comportamentului în mediul familial. De aici se 
simte nevoia unei autorit i mai mari din partea p rin ilor. 

În familie se formeaz  primele deprinderi i obi nuin e ale copilului, primele comportamente 
positive sau negative. De aceea este necesar  o strâns  colaborare între coal  i familie, este necesar  
o coal  a p rin ilor, sus inerea unor lectorate, edin e cu p rin ii, în cadrul c rora p rin ii s  fie 
instrui i în leg tur  cu principiile psiho-pedagogice de baz  ale educa iei copilului pe diferite vârste. 
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P rin ii sunt primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului, de aici i faptul c  trebuie 
s  fie primii aten iona i de modul cum se comport la coal .  

S-a constatat c , în familiile în care copiii manifest  un grad mai mare de neascultare, rezultatele 
colare sunt mai slabe. Dac  nu exist  respect i disciplin  fa  de cadrele didactice, fa  de coal , 

fa  de comunitate, e ecul educa iei este garantat. Dac  p rin ii nu-i supravegheaz  în timpul liber, 
cadrele didactice în timpul recrea iilor, dac  emisiunile nepotrivite de pe canalele TV nu sunt 
controlate, atunci sc parea de sub control a elevilor va fi garantat .  

De asemenea am observat c , în clasele P-IV, procentul copiilor c rora le place s  vin  la coal  
este destul de mare. Cu cât înainteaz  în vârst , unii dintre ei vin la coal  doar fiindc  îi oblig  
p rin ii, iar al ii caut  motive s  absenteze cât mai mult.  

Un rol important în atragerea copiilor c tre coal  îl au activit ile extra colare i de timp liber. 
Ace tia sunt motivati prin acordarea de sarcini sau roluri precise în cadrul acestor activit i. Serb rile, 
vizitele la muzee, excursiile constituie atrac ii pentru elevi.  

Unii p rin i consider  c  întreaga responsabilitate în educarea copiilor trebuie s  cad  pe umerii 
cadrelor didactice. Totu i, deprinderea bunelor maniere se realizeaz  în cea mai mare m sur  acas , 
în cadrul familiei. Oricât se încearc  mutarea responsabilit ii pe umerii colii, trebuie s  nu uit m c  
majoritatea timpului copiii îl petrec acas .  

Unii dintre ei v d coala ca fiind singurul mediu care îl poate face pe copil mai de tept, mai 
înv at. Ei consider  c , odat  trimis la coal , nu mai trebuie s  se implice în activit ile pe care le 
desf oar  ea: coala trebuie s  îl înve e. Este bine c  ace ti p rin i au încredere în coal , dar ei 
trebuie s  colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele i obiectivele propuse s  aib  
finalitate. Educa ia dobândit  în coal  se cl de te pe experien a de via  dobândit  în familie.  

Pe de alt  parte, copilul este foarte receptiv la tot ce se întâmpl  în jurul lui. Dac  atitudinea 
p rintelui fa  de coal  i fa  de cadrul didactic este indiferent  sau potrivnic , copilul va surprinde 
repede acest lucru i va înv a s  manifeste negativism fa  de orice form  de autoritate. Pentru ca 
elevul s  înve e respectul fa  de reguli i autorit i, este bine ca p rintele s  coopereze cu cadrele 
didactice.  

Tr im într-o perioad  în care apar numeroase schimb ri: coala trece online, cadrele didactice 
lucreaz  de acas . Rela ia familie- coal  se poate înt ri, dar cu sus inere, r bdare, compasiune. În 
acest caz, problemele sunt mai numeroase: unele familii nu au acces la tehnologie, resursele nu sunt 
disponibile.  

Elevii întâmpin  i ei unele provoc ri: trebuie s  înve e s  utilizeze tehnologia, scade nivelul 
de interac iune dintre elev-profesor, elev-elev, sunt distra i, nu se pot concentra, sunt izola i de colegi 
i prieteni. În acest caz copiii au nevoie de sprijin, de comunicare, de sus inere din partea familiei i 

a colii.   
Tocmai de aceea este important ca rolurile familiei i ale colii s  se completeze. Cadrele 

didactice pot afla de la p rin i ce nevoi au elevii, iar p rin ii pot afla, când i cum are nevoie elevul 
s  fie încurajat sau ajutat. Astfel, profesorii i p rin ii pot comunica periodic, pot purta discu ii 
individuale, pot colabora pentru rezolvarea problemelor copilului, iar copiii pot fi asista i în realizarea 
temelor i proiectelor online, pot solicita ajutorul atunci când au nevoie. De asemenea, p rin ii pot 
colabora pentru activit i extra colare. 

Este tiut faptul c  orice schimbare se face cu pa i mici. În acest caz, p rin ii pot începe prin 
asigurarea unui spa iu pentru studiu doar al lui. Pot fi încuraja i s  clarifice cu profesorii sau colegii 
lucrurile neîn elese. În acest sens se pot stabili limite s n toase în rela ia cu copilul i cu profesorii. 
Izolarea îi poate face pe copii confuzi, furio i, agitate.  

P rin ii trebuie s  le arate respect fa  de ceea ce simt, s  le arate c  îi în eleg i c  le sunt al turi. 
Pentru c  î i pierd u or aten ia în online, profesorii trebuie s  le capteze aten ia cu provoc ri noi: o 
întrebare personalizat , o pauz , un exerci iu. De asemenea, p rin ii le pot crea o rutin , îi pot ajuta 
s  foloseasc  tehnologia. Copiii pot fi înv a i prin joc, li se poate ar ta ce lucruri minunate pot 
descoperi pe net despre ce îi pasioneaz , dar i despre efectele negative ale internetului.  
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Indiferent dac  este coala online sau fa  în fa , rela ia p rinte-cadru didactic trebuie s  fie 
foarte strâns . Dac  cei doi factori de mediu nu colaboreaz , tot ce coala cl de te, acas  se distruge, 
iar cel care suport  consecin ele acestui fapt este elevul. 
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“ROLUL P RIN ILOR I AL COLII 

ÎN EDUCA IA COPIILOR„ 

 

Prof. înv. primar, Ni u Liliana 

                                 

 

Familia reprezint  primul spa iu formativ pentru copil, reprezint  mediul socio-cultural în care 
copilul s-a n scut, în care cre te. De aceea, este foarte important respectul pentru mo tenirea cultural  
a fiec rei familii i valorificarea acesteia. 

Prin educa ie parental  p rin ii „se descoper ’’ ca parteneri ai copiilor lor, î i descoper  propriul 
poten ial de schimbare, se simt valoriza i în rolul lor parental. 

Fiecare p rinte ar vrea ca fiul s u sau fiica sa s  fie un exemplu de bun  purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial i pân  la conduita celui mic la 
coal , pe terenul de sport, la teatru sau în vizit  la rude. 

Rolul p rin ilor este centrat asupra dezvolt rii personalit ii i dezvolt rii sociale, ca p r i ale 
unui întreg. Dezvoltarea emo ional  este i ea analizat , exprimând impactul familiei i societ ii 
asupra copilului. Experimentarea unor situa ii emo ionale diferite în rela iile cu p rin ii ofer  copiilor 
posibilitatea unei exprim ri emo ionale diverse, ceea ce contribuie la în elegerea situa iilor 
emo ionale i la reac ii adecvate în diferite situa ii. 

Prin educa ie parental  p rin ii „se descoper ’’ ca parteneri ai copiilor lor, î i descoper  propriul 
poten ial de schimbare, se simt valoriza i în rolul lor parental. 

Crescând în i al turi de familia sa, copilul integreaz : roluri, comportamentele acceptate i 
a teptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori i norme ale familiei (c ldur  i afec iune; limite 
clare i bine precizate; r spuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a r spunde întreb rilor 
copilului; sanc ionare educativ , constructiv  a comportamentelor inacceptabile ale copilului; 
respect; deschidere i comunicare; recunoa terea calit ilor i a reu itelor; confiden ialitate i 
încredere reciproc ). 

În felul acesta, copilul cap t  un model de rela ie pe care îl putem reg si în toate interac iunile 
sociale pe care le ini iaz  în mediul s u. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care s  le 
ofere sentimentul de siguran , stabilitate, c ldur , protec ie din partea p rin ilor. Programul zilnic 
induce coeren , disciplin  în planul mental al copilului, îi formeaz  abilitatea de organizare a unui 
stil de via  s n tos. 

Ca p rin i trebuie s  fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. 
Când ne implic m activ în jocul copilului punem temelia unei leg turi solide între noi i el. Noi 
p trundem în lumea lor, iar ei într-a noastr . 

Un copil privat de joc va avea caren e în structura persoalit ii, chiar dac  ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea în elege nevoia copilului de educa ie, trebuie s  încerc m s  ne îndep rt m de 
sensul didactic, pedagogic pe care îl acord  majoritatea oamenilor acestui concept i s  ne aducem 
aminte adev rul celor „cei 7 ani de-acas “. Fiecare interven ie pentru copil (contactul cu adul ii, 
obi nuin ele de îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lâng  copil (amenajarea 
spa iilor în care copilul î i petrece timpul acas  sau în comunitate) este bine s  fie considerate 
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interven ii educative, ele devenind interven ii împreun  cu copilul: copilul le asimileaz , le integreaz  
ca modele rela ionare în func ie de care î i structureaz  personalitatea. 

“Genera ia actual  de p rin i a vrut cumva s  compenseze lipsurile copil riei lor i a încercat 
s  dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase juc rii, haine, plimb ri, coli, televizor i 
calculator. Al ii le-au umplut timpul copiilor cu multe activit i educative ca înv area limbilor 
str ine, informatic , muzic . Inten ia este excelent , îns  p rin ii nu au în eles c  televizorul, juc riile 
cump rate, internetul i excesul de activit i blocheaz  copil ria, în care copilul are nevoie s  
inventeze, s  înfrunte riscuri, s  sufere decep ii, s  aib  timp de joac  i s  se bucure de via .  

P rin ii buni dau cadouri, p rin ii inteligen i d ruiesc propria lor fiin ; 

P rin ii buni alimenteaz  corpul, p rin ii inteligen i alimenteaz  personalitatea; 

P rin ii buni corecteaz  gre elile, p rin ii inteligen i î i înva  copiii cum s  gândeasc ; 

P rin ii buni î i preg tesc copiii pentru aplauze, p rin ii inteligen i î i preg tesc copiii pentru 
e ecuri; 

P rin ii buni vorbesc, p rin ii inteligen i dialogheaz  ca ni te prieteni; 

P rin ii buni dau informa ii, p rin ii inteligen i povestesc istorioare;  

P rin ii buni ofer  oportunit i, p rin ii inteligen i nu renun  niciodat ; 

Dac  ar fi s  privim în sens cronologic al dezolt rii copilului, mediul familial are un rol esen ial 
în educa ia copilului: este locul în care are loc experien a ini ial  de via , socializare i de cultur  a 
copilului. Toate achizi iile pe care le dobânde te copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interac iunile pe care acesta le are cu mediul în care tr ie te primii ani din via . 

Educa ia copilului este un demers care presupune un schimb de experien , de valori i 
competen  între to i adul ii care îl sus in în demersul s u de dezvoltare. Spirala rela ionar  care se 
ese în jurul copilului se bazeaz  pe încredere, pe parteneriat. Una din competen ele parentale 

importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reac iile 
sale la stimulii pe care îi oferim i, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoa tere. Nu este neap rat  
nevoie s  înv m scalele de dezvoltare, este suficient s  petrecem mult timp împreun  cu copilul 
nostru i s -i recuno tem unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Consider c  rolul colii este foarte important in via a oricarui copil. Pentru întarirea 
ata amentului dintre scoala si copil este nevoie ca parintele sa inteleaga cu adevarat semnifica ia i 
valorile acestui termen, precum si modul in care scoala ajunge sa influenteze dezvoltarea intellectual  
a copilului. Din punct de vedere al parin ilor, definirea rolului colii este foarte diferit . Aceasta cu 
atât mai mult cu cât fiecare parinte a avut o experien a personal  ( placut  sau neplacut ) in postura 
de elev. Unii parinti v d coala ca pe un laborator in care copilul, odata introdus, este supus unor 
operatii stiintifice. In urma acestora, se presupune ca, dupa cativa ani, el va deveni mai destept, mai 
invatat, mai luminat. Parintii din aceasta categorie manifesta deplina incredere in institutia de 
invatamant, fara sa se implice in mod deosebit in activitatile pe care le desfasoara ea. ”De aia te trimit 
la scoala: sa inveti!” 

In primul rând coala este institutia care organizeaza trairea unei experiente de invatare.  Ea 
urmareste atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode si mijloace stiintifice. Scoala informeaza 
si formeaza elevii tinand cont de anumite principii, avand grija sa evalueze modul in care obiectivele 
au fost atinse. Prin urmare, scoala nu este singurul laborator in care copilul invata ci doar unul dintre 
ele, mai specializat si competent in domeniul educatiei decat altele.  E bine ca parintele sa aiba 
incredere in scoala, dar pentru ca educatia copilului sa se ridice la nivelul asteptat, el trebuie sa se 
implice, sa colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele si obiectivele propuse sa fie 
convergente. De asemenea, chiar daca ”scoala vietii” are un rol important in viata fiecaruia dintre noi, 
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aceasta s-a dovedit a fi de multe ori insuficienta. De aceea, o educatie dobandita in mediul scolar a 
reprezentat intotdeauna o baza foarte buna peste care s-a cladit experienta de viata. Pentru unii parinti 
o scoala buna este institutia in care li se da voie copiilor sa isi dezvolte nestingheriti personalitatea 

In al doilea  rând indiferent de situatie, nu trebuie sa negam faptul ca scoala este o institutie 
educativa destul de importanta, cu reguli stricte ce trebuiesc a fi respectate in asa fel incat copilul sa 
beneficieze de cea mai buna invatare. Solicitarile cadrelor didactice nu fac altceva decat sa il ajute pe 
copil sa se identifice din punct de vedere profesional in societate, determinand capacitatea acestuia 
de invatare si acumulare a cunostintelor necesare pentru viata. De asemenea, prin scoala copilul va 
putea interactiona cu colegii de clasa, va reusi sa se integreze intr-un mediu social nou, va dobandi 
anumite abilitati practice de invatare a limbilor straine ori de manuire a calculatorului. Acesta va fi 
invatat, ascultat si evaluat cu regularitate in asa fel incat profesorii sa se asigure ca micutul a acumulat 
cantitatea de cunostinte necesare pentru parcurgerea fiecarei perioade de studiu, folositoare in anii de 
mai tarziu. Daca parintele manifesta nemultumire fata de invatator, iar copilul este constient de acest 
lucru, peste cativa ani va intampina probleme de disciplina create de copil. 

In concluzie, daca atitudinea parintelui fata de scoala si fata de invatator este indiferenta sau 
potrivnica, copilu va surprinde repede acest lucru si va invata sa manifeste negativism fata de orice 
forma de autoritate (inclusiv si in mod special fata de parinti). Daca parintele doreste ca fiul / fiica sa 
se dezvolte armonios, sa invete respectul fata de reguli si autoritati, este bine sa coopereze cu cadrele 
didactice iar daca exista nemultumiri sau divergente de opinie in ceea ce priveste metodele dascalului, 
e bine ca parintele sa comunice cu acesta, fara a-si manifesta dezaprobarea sau nemultumirea de fata 
cu copilul. 
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INFLUEN A CLIMATULUI FAMILIAL 

ÎN EDUCA IA COPILULUI 

 

Prof. înv. primar: NI U NICOLETA 

coala Primar  Smîrdan, Jude ul Buz u 

 

MOTTO: ,,Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund 
de ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor.” A.S. Makarenko 

  

Climatul familial include atmosfera familial , securitatea afectiv , armonia i jocul rolurilor în 
familie, nivelul de integrare a familiei în via a social . Climatul educativ din familie joac  un rol 
important asupra înv rii.  

Atmosfera cald  i de în elegere în familie reconforteaz  i creeaz  climatul necesar pentru 
munca intelectual  a colarului. Lipsa de în elegere, severitatea, exigen a prea mare sau “d d ceala” 
au efecte d un toare asupra copilului care se afl  în tensiune nervoas , mai ales în perioada testelor 
de evaluare sau spre sfâr itul semestrelor, când starea de oboseal  începe s  se instaleze. 

În literatura de specialitate s-au identificat trei genuri de atitudini negative ale p rin ilor fa  de 
înv tur , i anume: 

 teama – manifestat  prin panic , atitudine de nesiguran  fa  de cariera colar  a copilului. 
Aceast  team  se transmite copilului, deoarece p rin ii tr iesc cu el orice insucces m runt, pe care-l 
exagereaz , i, în consecin  îi acord  un ajutor mai mare decât este necesar. În acest caz copiii î i 
pierd treptat încrederea în for ele proprii, se simt amenin a i i nesiguri (de exemplu, ei î i transcriu 
de mai multe ori tema), caut  sprijin i ajutor la al ii, chiar i când nu este cazul. 

 agresiunea – ia forma acuza iilor la adresa capacit ii copilului (îl terorizeaz , îl pedepsesc) 
sau a colii i cadrelor didactice (înv torul sau profesorul “nu tie cum s -l înve e” i “cum s -l 
aprecieze”). Consecin a acestei conduite const  în faptul c  elevii nu recunosc nici autoritatea 
p rin ilor, nici pe cea a colii. 

 nep sarea sau bagatelizarea – manifestat  prin lipsa unei responsabilit i sociale fa  de 
procesul educ rii, prin absen a pre uirii locului i rolului colii în via . Se apreciaz  c  succesele la 
înv tur  nu conduc la succese în via , la o pozi ie onest  în familie i societate. În acest caz, copilul 
î i va neglija obliga iile colare. Cu timpul, îns , insuccesele colare vor determina st ri tensionale în 
familie sau chiar crize în climatul familial. 

Datoria p rin ilor este de a-i ajuta: copiii pot i trebuie s  înve e “cum” trebuie s - i preg teasc  
lec iile, cum s - i organizeze munca, timpul, via a. Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de 
modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are. P rin ii trebuie s - i ajute copiii la înv tura, 
s -l îndrume prin explica ii corecte i clare.  

O mare gre eal  a p rin ilor este aceea c  ei sunt cei care rezolv  problemele, deseneaz  sau 
scriu în locul copilului. În aceste cazuri copiii r mân dependen i, nu se obi nuiesc s  judece i s  
lucreze singuri, devin comozi, r sf a i, i cu timpul, devin lene i. Deci, ajutorul trebuie limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze temele copiilor. Cu timpul, p rin ii se vor limita la 
controlarea temelor de acas  i a carnetului de note. Atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: 
s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  
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Prin men inerea unor leg turi permanente, strânse cu coala, cu cadrele didactice, p rin ii pot 
avea mai mult  siguran  în educarea copilului lor, în conturarea, formarea i dezvoltarea 
personalit ii acestuia. 
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ACTIVITÃ ILE EDUCATIVE PRIN OCHI DE COPIL 

 
 

NI ULESCU GHEORGHI A – ALINA 

coala Gimnazial  Gura - B rbule ului, jude ul Dâmbovi a 

 

 

Activit ile educative reprezint  puntea prin intermediul c reia actorii educa iei traverseaz  
împreuna variate sentimente, st ri, tr iri, flexibilizând astfel latura personalit ii, prin cultivarea unor 
convingeri, principii, valori morale i dezvoltarea înclina iilor i talentelor pentru anumite domenii. 

Prin intermediul activit ilor educative, rela ia dintre profesor-elev-p rinte este mijlocit , 
imaginea colii este promovat  pozitiv, iar idealul educa ional este u or conturat. Personajele cheie-
resursele umane sunt activate într-un demers educa ional, cu competen e i obiective, acestea având 
libertatea de a alege titluri i teme flexibile, aflându-se într-o continu  afirmare/valorificare a propriei 
personalit i. 

În calitate de consilier colar, în cadrul unit ii colare men ionate mai sus, am remarcat de-a 
lungul timpului cât de important  este desf urarea activit ilor educative sub semnul cunoa terii, 
implic rii, colabor rii, empatiei i impactul acestora asupra rela iei profesor-elev, elev-elev, profesor-
p rinte, p rinte-elev. 

Înc  de la deschiderea anului colar, profesorii-factori ai educa iei stabilesc rela ii cu viitorii 
adul i-personajele principale (elevii) din povestea care se continu  si se completeaz  an de an, dar si 
cu adu ii-copiii de ieri, care au fost si sunt principalii educatori, care trec la statutul de parteneri ai 
educa iei. De la mica întrevedere de pe 15 septembrie i pân  în anul urm tor, în luna iunie, actul 
educa ional implic  schi area unui traseu cu sta ii, cu opriri, cu prelungiri, prin sublinierea si 
eviden ierea unor momente cheie din via a de elev, traseu care presupune îmbarcarea tuturor 
c l torilor educa iei-profesor, elev, p rinte. 

Drumul spre cunoa tere, însu ire de noi atitudini, descoperire a unor abilit i i talente în 
anumite domenii, colaborarea strâns  a celor doua medii educa ionale coala-familie este trasat 
orientativ, uneori precis, în func ie de context, prin exprimarea astept rilor i a finalit ilor, acestea 
din urm  fiind  consemnate într-un parteneriat.  

În parteneriatul încheiat de cele doua medii educa ionale a tept rile cap t  statutul de obiective, 
c rora li se adaug  mijloace de realizare i atingere, prin intermediul unor teme-activit i ce se vor 
derula în strâns  colaborare, la intervale precizate/fixate anterior. Oricare ar fi a tept rile de ambele 
p r i, trebuie s  se sprijine pe principii, pe încredere, pe încurajare, pe colaborare. 

Implicarea p rin ilor în educa ia copiilor înregistreaz , în anumite cazuri, un grad redus, lucru 
care ar trebui s  ridice semne de întrebare i c utare de solu ii pentru îmbun t irea acesteia, începând 
prin derularea unor activit i educative care s  le reaminteasc  de via a colara, prin atingerea laturii 
sensibile de activit i precum: “Craciunul din inima mea”, ”Mama-icoana sufletului meu”, ”Culeg ce 
am semanat” etc.  

Activit ile educative se deruleaz  lunar i, deseori, se transform  în serbari colare, astfel 
p rin ii î i pot rezerva o parte din timp copiilor, pot confec iona elemente specifice temei, de exemplu, 
pentru fiecare serbare colara care încheie un anotimp din via a educativ , p rin ii, al turi de copiii 
lor, pot confec iona costume, coroni e din materiale reciclabile, pot veni în ajutorul organiz rii, 
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desf urarii într-un cadru viu colorat, în vederea încuraj rii copiilor în a- i dezvolta personalitatea 
într-un mod armonios, favorabil, încrezator, prin colaborare i ajutor reciproc. 

Participarea fizic , dar i emo ional  a p rin ilor în actul educa iei favorizeaz  rela ia acestora 
cu proprii copii, dar i cu cadrele didactice, u urand misiunea colii prin manifestarea permanent  a 
interesului fa  de dezvoltarea personalit ii copiiilor de la lectorate/lec ii deschise, ateliere de 
lucru,coresponden a pân  la participarea la serbarile colare, un privilegiu pentru fiecare p rinte care 
dore te s - i vad  copilul evoluând pe o scen , dep indu-Îi temerile i emo iile, fiind un adev rat 
actor, cu un public care aclam  i tresare la fiecare moment oferit de copii prin ochi de copil. 

Activit ile educative derulate cu scopul de a sublinia importan a anumitor momente istorice  i 
religioase, de exemplu, Ziua Armatei-25 noiembrie, Ziua Na ionala a României-1 decembrie, 
Cr ciunul din inima mea-25 decembrie, Unirea Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza-24 ianuarie, 
Mama –icoana sufletului meu-8 martie, S rbatorile Pascale-aprilie, Culeg ce am sem nat-iunie se pot 
transforma în serbari colare si  îndeamna la reculegere, la spirit colectiv, la unire, la empatie, la 
frumos, la rezultate ob inute  prin munc  individual  i colectiv , prin strângeri de mâini, prin gânduri 
pozitive i constructive.  

Atât p rin ii, cât i copiii se vor sim i aproape, vor descoperi talente i abilit i ascunse, vor 
avea posibilitatea s  aprecieze adev ratul poten ial, s  continue completarea capitolelor din povestea 
începuta, prin strecurarea unor tr iri si st ri emo ionale, sentimente de fericire, împlinire, ancorate de 
sufletul  copilului din fiecare dintre noi. 
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INTEGRAREA COPIILOR 

DIN MEDII DEZAVANTAJATE/ SITUA II SPECIALE 

ÎN ROMÂNIA VS MAREA BRITANIE 

 

pip. Nour Zinica, coala Gimnazial  Nr. 3, Gala i 

 

 

În România, condi iile de via  ale copiilor au fost mai pu in studiate, de i majoritatea familiilor 
din România vor avea cel pu in un copil i statisticile arat  ca cel pu in un sfert din acestea tr iesc 
într-un mediu dezavantajat sau în mediu de s r cie (Zamfir, 2005). Acela i studiu, face referire la 
rela ia dintre condi iile de via  ale copiilor din România i educa ie. Studiul culmineaz  cu faptul ca 
în ultimii ani asist m la o tendin  de accentuare a polariz rii educa ionale i anume faptul ca un 
num r destul de mare din popula ia de copii finalizeaz  doar nivelul obligatoriu de înv mânt fiind 
în deficit de a avea posibilitatea s  dezvolte perspective reale de integrare socio-profesional  în 
contrast cu un num r mai sc zut de tineri care reu esc s  parcurg  toate nivelurile de înv mânt i 
având astfel anse mai ridicate la integrare i cariera. Finalizarea nivelurilor de educa ie e o metoda 
eficienta de a îmbun t i condi iile de via  ale unui individ indiferent de particularit ile familiale, 
entice, sex, religie.  

În rile europene exist  un num r mai ridicat al studiilor privind situa ia copiilor.în privin a 
dezvolt rii personale, mai ales pentru copiii care provin din medii dezavantajate. În paralel, au fost 
discutate i activate diferite strategii, m suri de combatere a s r ciei în rândul copiilor, strategii de 
implementare a unui sistem care s  acomodeze nevoile diferite ale copiilor, implementatrea de 
proiecte educa ionale în care s  fie atinse obiective ce vizeaz  dezvoltarea fizic  atractiv  i s n toas  
în acela i timp. 

Raportul lui Coleman, Equality of Educational Opportunity (1966) considerat unul dintre cele 
mai importante studii de sociologia inegalit ilor educa ionale, explic  faptul caracteristicile 
institu iilor de înv mânt (calitatea echipamentelor, calificarea personalului didactic, con inutul 
înv mântului etc.), dar discut  i aspecte precum: interesul p rin ilor pentru studiile copiilor, nivelul 
de aspira ii al acestora, încrederea în coal  influen eaz  succesul în educa ie. 

Spre exemplu, în Marea Britanie, în raportul lui Plowden – Children and their Primary Schools 
(1967) s-a constatat c  inegalit ile dintre elevi în ceea ce prive te accesul i performan ele 
educa ionale sunt mai bine explicate prin atitudinea p rin ilor fa  de coal , decât prin condi iile de 
via  sau nivelul de educa ie al p rin ilor. 

Un studiu realizat de UNICEF explica de asemenea cele 5 dimensiuni ale excluziunii: 

În colaborare cu câ iva profesori de na ionalitate român  în cadrul colegiului South 
Staffordshire College in Birmingham, Marea Britanie, am avut oportunitatea s  observ câteva 
experien e de sistem educa ional i integrare a elevilor care provin din medii dezavantajate. 

A adar, profesorii î i construiau planific ri adaptate la stilurile individuale ale elevilor ca 
urmare a unor analize i edin e 1 la 1 cu elevul în cauz .  Înv torii i profesorii încurajau 
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dezvoltarea abilit ilor sociale oferind elevilor posibilit i de a- i stabili programe de dezvoltare 
personalizate care s  includ  înc  de la primii ani de educa ie, dezvoltarea unui hobby, activitate 
preferat  cu perspectiva de cariera i bineîn eles activit ile sportive preferate care pot fi imbinate sau 
introduse strategic printre celelalte activit i. 

 Trebuie avut în vedere echilibrul sau doza de efort pe care s  o aib  fiecare activitate în func ie 
de individualitatea elevului i de gradul de dezvoltare. Aceast  analiz  a subiectului expus educa iei 
trebuie s  fie transparent , comunicat  si permanent evaluat  pentru a se creea acea dezvoltare real  
i corect  a individului aflat într-o situa ie special .  

Elevii erau încuraja i s  participe la programe de voluntariat în folosul comunit ii, trebuie 
promovat i extins puterea exemplului prin implicarea tuturor factorilor - familie, comunitate, coal . 

Munca în echipa i cultivarea unor principii de etic  puternice care s  arate empatie i s  
încurajeze comunicarea i acceptarea diferen elor de caractere este iar i un element de baz  al 
planificarilor. Comunicarea este conductorul care leag  verig  de verig . Doar astfel, prin unirea 
tuturor vom crea puncte de sprijin comune sau individualizate, care vor conduce la schimbarea de 
mentalit i, de obi nuin e echitabile, recunoscute i axate pe o dezvoltare integrat . 

În Marea Britanie, de asemenea exista un sistem de educa ie independent  axat s  integreze 
tineri i copii care provin doar din medii dezavantajate. Sistemul consta în educa ie 1 la 1 cu un 
tutore/lector personal cu rolul de “teacher assistant”. Acest sistem permite mai mult  flexibilitate i 
timp acordat elevului în nevoie. 

Prezen a unui singur elev din aceast  categorie, la clas  trebuie privit  din dou  perspective. 
Una ar fi provocarea dat  de progresul elevului sau men inerea unui interes i o implicare pe 
segmentele c tre care este înclinat i a doua ar fi câ tigul întregului colectiv de elevi, care poate  fi 
sensibilizat, empatic i inclusiv. 

Ast zi, constat m necesitatea inform rii i aplic rii acestor experien e cu cât mai mult cazurile 
de elevi cu situa ii speciale s-au înmul it la clase. Schimbul de experien  este impetuos necesar, iar 
efectele i m surile luate s  duc  la permanent  explorare a „pie ii” metodelor i procedeelor de lucru. 
Experien a celorlalte sisteme de educa ie ne ajut  s  recuper m pa ii r mânerii în urm , cu mai mult  
rapiditate, deoarece, consider c  ne includem în segmentul cel mai curios, activ i dornic de  a 
demonstra prin propriul model, c  înv area în toate condi iile, se produce pân  la cap tul vie ii. 

 

Biografie: 

1.Coord. prof. dr. C t lin Zamfir, Diagnoza s r ciei i a riscurilor în dezvoltarea copilului din 
România, Raport de cercetare realizat de ICCV, 2005. 

2. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221282_rum 
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Parteneriatul, o necesitate a schimb rii 

 
 

Prof. în înv. pre . Nu  Mihaela 
 
 
 
Educa ia timpurie reprezint  totalitatea experien elor individuale i sociale existente sau 

organizate, de care beneficiaz  copilul în primii ani de via . Ele au rolul de a proteja, cre te i 
dezvolta fiin a uman  prin înzestrarea cu capacit i i achizi ii fizice, psihice, culturale specifice care 
s -i ofere identitate i demnitate proprie. Educa ia timpurie asigur  fundamentele dezvolt rii fizice i 
psihice s n toase i ale dezvolt rii sociale. Ceea ce înva  copiii în primii ani de via  reprezint  mai 
mult de jum tate decât vor înv a tot restul vie ii. 

Educa ia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral  i armonioas . 
P rin ii sunt datori s  creasc  copilul, s  se îngrijeasc  de s n tatea, educa ia, înv tur  i preg tirea 
profesional  a acestuia. Aceast  func ie are ca finalitate integrarea eficient  a individului în societate, 
acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

A fi p rinte într-o period  marcat  de profunde i rapide transform ri sociale, este o misiune 
din ce în ce mai dificil . Familia are nevoie de sprijin i sustinere pentru a rezolva problemele ridicate 
de cre terea genera iilor de ast zi. Aceasta nu are întotdeauna cuno tin e psihopedagogice necesare 
educ rii copiilor, de aceea educatoarea are datoria ca prin activit ile pe are le desf oar  s  
preg teasc  familia pentru a- i cunoa te copilul, s  o antreneze în procesul educa ional. 

Educatoarea întreprinde activit ti de cunoa tere a copiilor i familiilor acestora, studiaz  
dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizeaz  colectivul de p rin i alegând 
comitetul de p rin i i repartizeaz  fiec ruia atribu iile. Stabile te un program de activit i cu familia, 
proiectez  întâlniri individuale i colective, consulta ii, activit i extracurriculare. 

Avizierul reprezint  locul în care se men ine zilnic contactul cu p rin ii prin afi area diferitelor 
informa ii cu privire la orarul grupei, tema s pt mânii, vizite, deplas ri, piese de teatru, a poeziilor i 
cântecelor înv ate. 

La panoul grupei se expun lucr rile tuturor copiilor indiferent de aportul lor adus la ilustrarea 
temei respective fi e de evaluare, lucr ri plastice i practice. 

Fiecare educatoare are obliga ia de a stabili o or  pe s pt mân  consilierea cu p rin ii ce se va 
desf ura în sala de grup  dup  o planificare realizat  în prealabil. Aceasta vizeaz  fie inform ri ale 
p rin ilor, fie consiliere individual  în func ie de problemele ce se ivesc respectându-se 
confiden ialitatea informa iilor. 

Serb rile reprezint  modalitatea prin care p rin ii î i pot evalua rezultatele copiilor atât 
individual cât i la nivel de grup . Ei sunt implica i în amenajarea grupei, decorare, confec ionare. 
Ele sunt benefice pre colarilor întrucât ofer  posibilitatea ca ace tia s - i dep easc  frica, s  capete 
încredere în ei prin participarea activ  la program evitându-se astfel blocajele psihice. 

Activit ile demonstrative sunt un prilej în care p rin ii pot participa împreun  cu copilul la 
confec ionarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive 
stimulând încrederea în sine, lucru în echip . 

Activit ile extra colare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se ofer  posibilitatea 
cunoa terii frumuse ii peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. P rin ii pot 
participa la organizarea i sponsorizarea excursiilor tr ind emo ii pozitive al turi de ei i oferind 
modele de comportament, familiarizându-i cu tradi ii i obiceiuri populare, evenimente istorice. 

Prin implicarea p rin ilor în activit ile colare i extra colare se descoper  noi modalit i de 
educare a copiilor bazate pe colaborare i comunicare. Cei doi factori au un scop comun i anume 
educarea i formarea copilului pentru via . 
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FAMILIA I EDUCA IA COPILULUI 

 
Prof. înv. primar Cristina OAN ,                                                                       

coala Gimnazial  Nicolae Groza Fibi ,  jud. Timi  

 

 

Rolul de p rinte este cel mai frumos, dar în acela i timp i cel mai dificil rol din lume, deoarece 
este dificil s  faci fa  ritmului impus de propriul copil, p rin ii i cadrele didactice fiind modelul pe 
care îl urmeaz , fiind în acela i timp responsabili de securitatea lor afectiv  i de educa ia de baz . 

Majoritatea p rin ilor sunt convin i c  reprezint  modelul perfect de conduit   pentru  copilul 
lor ca model, dar din cauza faptului c  sunt foarte ocupa i, nu î i dau seama c  nu  acord  suficient 
timp pentru educa ia copilului, preferând în schimb s -l lase s  se joace s-au s  se uite la televizor . 
Dar mai târziu vine vremea ca fiecare dintre noi s  ne punem întreb ri dac  sunt oare un p rinte bun, 
ce ar trebui s  fac i ce nu ar trebui s  fac?” 

La aceast  vârst , copiii au nevoie de securitate afectiv , de c ldur  p rintesc  pentru a se 
împlini din punct de vedere afectiv, intelectual, moral i social în societatea contemporan  dar  faptul 
c  ambii p rin ii sunt ocupa i cu serviciul  determin  faptul c  ace tia sunt l sa i singuri  pe o anumit  
perioad   a zilei. Copiii sunt l sa i în grija bunicilor care, a a cum spuneam, uneori pot gre i cu cele 
mai bune inten ii, sau  în grij  altor persoane adulte ori sunt în scri i la gr dini e.  

La aceast  vârst  a copil riei, ace tia  trebuie s  aib  parte de un climat familial în care s  se 
simt  în siguran  ,dar în acela i timp i de o comunicare eficien a cu p rin ii. Toate acestea se pot 
întâmpla dac  p rin ii sunt aten i la nevoile copiilor s i, procupându-se de educa ia lor, stabilind unele 
limite i, nel sând copilul s  fac  doar ce vrea el, ci s  hot rasc  împreun  ceea ce este bine de f cut, 
pentru o bun  dezvoltare a personalit ii acestuia. 

Pentru a exista o rela ie eficient  între p rin i i copii este nevoie ca p rin ii s  înve e în primul 
rând s  comunice cu ace tia, s -i asculte. 

În cele mai multe cazuri, copilul  va r spunde printr-un comportament anumit la atitudinea 
p rin ilor, de aceea mediul în care tr ie te copilul este foarte important. Dac  acest mediu este unul 
agresiv, atunci foarte probabil copilul va manifesta un comportament ca atare. Prin urmare, p rin ii 
i adul ii cu care intr  copilul în contact cel mai frecvent  trebuie s - i controleze comportamentul . 

Tot la fel de importante sunt i discu iile pe care le purt m cu ace tia, deoarece la vârsta 
copil riei mici, ei pun întreb ri de tot felul, f r  a- i da seama dac   îi deranjeaz  pe cei din jur. Ei nu 
trebuie certa i, s-au s -i d m r spunsuri false, ci dimpotriv  s  le r spundem, deoarece dac  nu le vom 
r spunde, ei pot sim i uneori acest lucru. 

Comunicarea este la fel de important , indiferent de vârsta copilului, deoarece ei sunt emotivi, 
ei neatingând maturitatea psihologic . 

A adar una dintre datoriile p rin ilor este de a trata cu seriozitate problemele pe care ace tia le 
ridic , deoarece în perioada copil riei exist  probleme, care nu sunt de neglijat. 

Trebuie tot timpul s  fim prieteni cu copiii no trii, s   nu-i  judec m, ci s  comunic m permanent 
cu ei. 
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Rela ia dintre p rin i i copii trebuie s  fie una fundamentat  pe un echilibru stabilil între 
disciplin  i independent . 

O rela ie bun , sau mai pu in bun  poate fi permanent  sau poate fi cauzat  de indispozi ie 
emo ional , cum ar fi frica, triste ea i frustrarea. Ea poate fi genarat  de un r spuns la diferi i factori 
de stres care ac ioneaz  asupra copiilor i p rin ilor. 

Cei implica i în educa ia copiilor trebuie s  în eleag  c  rolul lor este acela de a încuraja 
comunicarea cu copilul cum am mai spus mai sus, cu scopul de a-l ajuta s  îndep rteze 
comportamentele negative i s  le asimileze pe cele pozitive. 

Cu mult  r bdare, prin iubire, în elepciune, orice p rinte va afla cum trebuie s  realizeze o 
comunicare eficiet  între el i copil. 

 

Bibliografie: 

 
Dr gan, I.,Velicu, A., (2007) Impactul publicit ii  asupra p rin ilor i copiilor, Editura Vanemonde, 
Bucure ti 
Lengrand, P., (1973) Introducere în educa ia permanent , Ed. Didactic  i Pedagogic , Bucure ti. 
Mitrofan, I., Mitrofan, N., (1991)   Familia de la A la Z,   Ed. tiin ific , Bucure ti. 

  

143



 

Principiile esen iale p rinte – profesor 

pentru o educa ie de calitate 

 
prof. înv. primar Oana Oana-Rebeca 

coala Gimnazial  nr. 13 Bra ov 

 

 
Fiecare început de an colar aduce cu el emo ii. i cele mai mari emo ii sunt pentru cei c rora 

anul colar le aduce nout i. M  refer la cei care vor avea clasa preg titoare. Atât profesori, cât i 
p rin i i elevi. 

Dar i la ceilal i profesori, pentru c  rela ia cu p rin ii este extrem de important . 
Profesorii au un milion de gânduri legate de noua genera ie...cum vor fi copiii, dar mai ales cum 

sunt p rin ii acestora. Pentru c  dorin a lor este de a forma o echip  puternic  i de a unii activit ile 
din familie cu cele de la coal .  

Legat de rela ia cu p rin ii, în cei doisprezece ani de când sunt dasc l, pot spune c  am înv at 
foarte multe. Fie c  am trecut eu prin unele situa ii, fie colegele mele. 

A a c  înc  de acum apte ani când am preluat seria trecut , la prima edin  le-am prezentat 
câteva principii din dorin a de a aplana eventuale probleme.  

Cu seria aceasta, ce crede i? Le-am mai îmbun t it i la prima edin  când am cunoscut 
p rin ii,  le-am cerut voie s  le citesc cuvânt cu cuvânt aceast  "scrisoare". Dup  fiecare principiu, 
m  opream i ceream feedback. 

V  garantez c  dac  le discut m înc  de la început, vom avea cu siguran  probleme în minus.  
Redau aici cele 10 principii esen iale de care trebuie s  inem cont pentru a ne fi mult mai bine, 

exact a a cum le-am scris pentru p rin i. V  invit s  fi i p rin ii elevilor mei pentru câteva minute i 
apoi dac  considera i c  sunt utile s  le folosi i în rela iile cu p rin ii elevilor dumneavoastr . 

1. TO I ELEVII SUNT EGALI 

Este foarte important s  cunosc fiecare elev i dumneavoastr  sunte i sursa cea mai pre ioas . 
De aceea este foarte util pentru mine s  tiu care sunt particularit ile fiec rui elev. Dac  
dumneavoastr  considera i c  sunt informa ii pe care trebuie s  le cunosc cu siguran  voi ine cont 
de ele.  

Îns  dorin e de genul „Fiul/Fiica mea TREBUIE s  stea cu X sau trebuie s  stea în banca Y” 
sau „Nu vreau s  stea aproape de elevul Z”, nu le voi putea onora.  

tiu c  pentru fiecare p rinte copilului lui este cel mai important. Îns  pentru mine to i sunt la 
fel, indiferent din ce familie provine i eu reprezint p rintele fiec rui copil când acesta nu este de fa , 
nu în sensul c -i iau ap rarea, dar cu siguran  nu voi permite s  reac iona i într-un mod 
necorespunz tor fa  de vreunul dintre ei, INDIFERENT de situa ie.   

 

2. OFER RESPECT, PRIMESC RESPECT 

Prin exemplul personal doresc s  transmit celor din jurul meu respect i pre uire. Îns  în 5 ani, 
pentru c  niciodat  nu po i mul umi pe toat  lumea,  cu siguran  vor fi momente când ceva nu va fi 
exact cum v  a tepta i sau o neîn elegere se poate strecura între noi, a a c  rug mintea mea este: 
Atunci când apare un moment de genul acesta, v  rog s -mi comunica i pe un ton cât de politicos 
posibil. Nu suport s  ipe cineva la mine, a a c  dac  cumva în vreo situa ie ve i fi nervo i pe mine 
sau pe o situa ie anume trebuie s  ine i cont c  eu nu voi purta o discu ie dac  tonul nu este potrivit. 
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Tot ce voi putea face este s  v  reamintesc acest principiu i s  încerc s  rezolv m problema într-un 
mod pa nic. 

  

3. SUNTEM O ECHIP  - O FAMILIE 

Vor ap rea discu ii/neîn elegeri între elevi… sunt inevitabile.  Dac  suntem o familie, atunci 
problemele se rezolv  în familie, nu pe la col urile str zilor.  

Mai exact: V  rog când apare o astfel de situa ie asculta i-v  copilul, îns  evita i pe cât posibil 
s  face i afirma ii de genul : „Las  c  vin eu mâine la coal . S  vezi ce-i fac eu lui X”, fie c  este 
vorba de elevul cu care s-a certat, fie c  pe drum v  întâlni i cu p rintele acestuia.  

Pasul 1: Discuta i cu copilul i afla i detaliile importante. Îi ar ta i c  l-a i în eles, îns  nu emite i 
judec i de valoare pân  nu cunoa te i CONTEXTUL în care s-au desf urat evenimentele.  

Pasul 2: Discuta i cu mine despre cele întâmplate. Împreun  vom decide ce este de f cut.  
NU UITA I! Copiii pe cât de u or se ceart  pe atât de repede se împac ! Din p cate între 

ADUL I lucrurile stau cu totul altfel.  
Când apar anumite situa ii la coal  în care copilul dumneavoastr  este implicat, voi discuta cu 

el i vom rezolva împreun  situa iile ap rute. V  voi transmite doar acele evenimente care consider 
c  sunt importante i trebuie s  lua i cuno tin  de ele. Asta ca s  v  r spund de acum la întreb rile 
de genul „Oare înv toarea de ce nu mi-a spus i mie ce s-a întâmplat?” A trebuit s  aflu de la mama 
elevului X sau de la elevul Y ?! 

 
Tot pentru c  suntem o familie, îmi doresc ca atunci când particip m la un anumit eveniment, 

fie o vizit , fie un spectacol, fie o serbare,  s  participe TO I elevii! 
 

4. Pentru siguran a noastr  RESPECT M REGULILE COLII 
 
P rin ii au acces în curtea colii. V  rog, nu înso i i elevii pân  în coal !  

(De-a lungul timpului am observat p rin i foarte grijulii care treceau peste profesorul de serviciu 
- care nu st  la intrare degeaba- i mergeau cu copilul pân  în clas , unde fie îl d d ceau pân  îl 
vedeau gata preg tit pentru lec ii, fie aveau de grij  s - i fac  singuri legea cu colegul care se 
presupunea c  i-ar fi deranjat copilul.) 

5. FIECARE ELEV ESTE DIFERIT 
 
Încerca i pe cât posibil s  nu-l compara i cu ceilal i.  
Eu le voi explica faptul c  vom lucra diferen iat tocmai din acest motiv: SUNTEM DIFERI I! 

 

De aceea nu trebuie s -l judec m pe cel de lâng  noi dac  nu pricepe la fel de repede sau dac  
nu deseneaz  la fel de frumos sau … 

De obicei copiii sunt deschi i s  accepte acest lucru. Mai greu este cu unii p rin i care nu 
accept  activit i diferen iate pentru copilul lor pe motiv c  acesta va fi judecat de ceilal i - ceea ce 
îngreuneaz  enorm procesul de dezvoltare.  

Tot legat de faptul c  suntem diferi i, trebuie s  precizez c  din cauza faptului c  unii elevi  sunt 
mai iub re i, lipicio i manifestându- i dragostea fa  de mine mult mai des, al ii - mai pu in 
extroverti i pot percepe c  eu îi iubesc mai mult pe aceia. Unii sunt mai comunicativi, activi i vor ca 
de fiecare dat  când ridic  mâna s  r spund , s  fie pu i doar ei.  Aceste aspecte se regleaz  cu timpul 
când ei devin mai empatici i descoper  faptul c  pentru mine ei sunt egali. Dar pentru ca acest lucru 
s  se întâmple am nevoie s  le explica i i dumneavoastr .  
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6. ABSEN ELE MOTIVATE/NEMOTIVATE 

Este foarte important s  m  anun a i dac  elevul va lipsi. Când acesta revine la coal  ar fi de 
preferat s  nu spun  „P i eu am lipsit, nu tiu despre ce e vorba.”  . A a c  v  rog suna i un p rinte 
i interesa i-v  ce s-a întâmplat la coal  în lipsa lui. Faptul c  va fi nevoie s  îi explic i lui separat, 

asta se va rezolva simplu. Important este s  tie c  are o responsabilitate i dac  nu este prezent la 
ore.  

7. COMUNICAREA REZOLV  PROBLEME 

Bârfa… M-am luptat cu ea i sunt gata s  m  lupt în continuare dac  va fi cazul. V  rog s  nu 
accepta i ca fiind adev r orice ve i auzi f r  s  verifica i mai multe surse. Dac  are leg tur  cu mine 
i cu elevii, cel mai potrivit este s  m  întreba i direct, nu prin intermediari deoarece mesajul rupt din 

context î i pierde sensul i de multe ori provoac  probleme. 
 M  pute i contacta f r  nicio problem  cu men iunea c  este foarte important s  fie la o or  

rezonabil . 
(Nu în timpul lec iilor i nu dup  ora …) 
Dac  chiar va fi o urgen , voi în elege. Dac  nu r spund sau dac  r spund printr-un mesajul 

scurt va fi doar din cauza faptului c  sunt ocupat  i prefer s  r spund rapid ca apoi s  nu intervin  
ceva i s  uit. 

Anun urile le voi face de fiecare dat  în cadrul grupului de p rin i. Îns  le transmit i elevilor 
din dorin a de a-i responsabiliza. 

  

8. CONFIDEN IALITATE 

Problemele personale nu se vor discuta în plen. La edin ele cu p rin ii discut m subiecte 
generale, de organizare i buna func ionare a clasei. Situa iile particulare le vom aborda în cadrul 
întâlnirilor de familie: mama i/sau tata + copil. Obi nuiesc s  prezint p rin ilor la modul general 
anumite probleme ale clasei pentru a înv a ceva din ele i pentru a încerca s  nu se mai repete, 
men ionând faptul c  am discutat personal cu cei în cauz . 

9. RESPECT  ÎNTRE P RIN I 
Fiecare persoan  are în spatele ei o poveste i de cele mai multe ori nu o cunoa tem i ne gr bim 

s  judec m.  
 
10. Atât eu, cât i elevii mei, avem nevoie de dumneavoastr  s  v  sim im c  ne sunte i al turi!  
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Rolul muzicii în educa ia i dezvoltarea copilului 

 
 
 

Ancu a Oanc  
coala Gimnazial  de Arte „N. N. Tonitza” Bârlad 

  
 
 
 

Deoarece omul i lumea se afl  într-un proces permanent de schimbare, generând noi solicit ri 
fa  de educa ie, i calitatea de receptor de opere de art  a omului, în special la vârsta educa iei 
intensive, adic  în colaritate, trebuie s  fie influen at  permanent în direc ia dezvolt rii i 
aprofund rii. Raportat la educa ia muzical , acest obiectiv se extinde asupra întregii vie i, c ci lumea 
este plin  de muzic  ca atmosfera de aer. Iar muzica este un fenomen complex psihologic (ca 
mecanism de apari ie i manifestare), pedagogic (ca i condi ii de receptare-interpretare-
producere/crea ie), moral i spiritual (ca valori produse i promovate). 

Educa ia prin art  se desf oar  eficient atunci când educatul este tratat nu doar ca obiect asupra 
c ruia se influen eaz  prin art , ci, întâi de toate, drept al doilea subiect (subiect receptor), al doilea 
autor al operei de art , i în calitate de subiect al propriei educa ii. 

Ascultarea i, mai cu seam , auzirea muzicii este i una din activit ile didactice specifice, 
fundamentale, prin care se realizeaz  educa ia muzical  a elevilor de toate vârstele. Fiind strâns legat  
de aten ia auditiv , ascultarea determin  toate fenomenele gândirii logice i celei artistice a copiilor 
cu privire la perceperea elementelor sonore.  

Copiilor le place s  asculte muzica f r  a- i pune problema în elegerii i explic rii ei. Prin 
urmare, este necesar ca elevii, de la cea mai fraged  vârst , s  fie pu i în situa ia de a asculta muzica 
în mod activ. Ascultarea activ  este o activitate intelectual  creativ , care presupune o ascultare 
instituit  pe cauzalitate – respectiv, copiii trebuie s  tie: de ce ascult  anumite fapte sonore, ce 
urm resc, ce descoper  i de ce le place ceea ce ascult , deoarece se tie cu certitudine c  doar 
achizi iile muzicale (cuno tin e, capacit i, atitudini, comportamente, tr s turi caracteriale, aptitudini 
dezvzoltate) care s-au format i s-au dezvoltat prin studiu con tient sunt temeinice i utile în situa ii 
noi.  

Pentru a deveni ascult tori con tien i, elevii trebuie s  parcurg  anumite etape în dezvoltarea 
lor muzical . Ele constau în trecerea de la ascultarea pasiv  empiric  la cea con tient  i activ . 
Parcurgerea unui astfel de itinerar în cadrul audi iei confer  un loc decisiv form rii gustului estetic 
prin ascultarea muzicii. O condi ie important  la realizarea ascult rii active este prezen a aten iei 
auditive, care trebuie s  fie dezvoltat , c ci f r  ea nu este posibil  o ascultare formativ , emo ional  
i creativ . Dezvoltarea aten iei auditive poate fi realizat  doar în cazul în care muzica propus  spre 

audiere va fi accesibil , adic  va corespunde nivelului lor real de receptare, trezindu-le interesul 
pentru piese muzicale tot mai complicate ca form  i mai bogate ca mesaj. Totu i, formarea 
deprinderilor de ascultare con tient  nu poate fi realizat  în afara dorin ei elevilor pentru activitatea 
dat . Ascultarea con tient  nu poate fi impus , dar poate fi cultivat .  

De aici i autoeduca ia prin muzic  constituie un aspect al procesului educa ional-muzical, al 
con tientiz rii necesit ii form rii armonioase a propriei personalit i, a valorific rii poten ialului 
muzical-creativ prin efort personal permanent de întregire a culturii spirituale generale prin cultura 
muzical  special .  

Între educa ia muzical , ca subsistem al educa iei generale, i autoeduca ie prin muzic  exist  
un raport de complementaritate. Ambele realizeaz  transform ri în planul spiritual al personalit ii 
umane: educa ia muzical  - prin factori exteriori, autoeduca ia – prin atingerea unor obiective 
similare, ca r spuns la solicit ri de ordin interior - ale universului intim. Astfel caracteristicile 
educa iei muzicale se formeaz  i se dezvolt  din preocup ri muzical-artistice cu caracter 
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autoeducativ, care devin condi ii interne favorabile i stimulative în realizarea eficient  a educa iei 
muzicale permanente. 
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Cei apte ani de acas ! ,,Din suflet, pentru mama!’’ 
 
 
 

Publicare studiu de specialitate: 
Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
 
 

Carmen Oanc  
coala Gimnazial  Negoi  D n il  Buce ti 

 
 
 
"Educa ia în familie" ca termen, reprezint  impactul educa ional al familiei asupra copiilor. S-

a demonstrat ca în diverse medii familiale, copiii dobândesc o varietate de experiente, prin 
desf urarea diverselor activit i i sunt expu i constant la o serie de influen e i a tept ri din partea 
persoanelor cu care coabiteaz . În aceast  lucrare vom analiza influen a p rin ilor asupra educa iei 
copiilor lor în mediul familial. Ne vom concentra asupra problemelor ce ne arat , de ce fiecare familie 
are un poten ial educa ional diferit. În circumstan ele sociale actuale, familia are o responsabilitate 
uria  i foarte dur ; deoarece trebuie s  aib  grij  de s n tatea lor, de dezvoltarea lor fizic , de 
educa ia lor general , de dezvoltarea afinit ilor lor intelectuale, precum i de crearea unor valori 
morale mai bune, convingeri i atitudini, obiceiuri fa  de o rela ie cultural  ferm  i bine comportat  
în familia îns i, precum i în societatea în care tr ie te copilul. Pe de alt  parte, familia ca institu ie 
trebuie s  creeze condi ii pentru dezvoltarea unei rela ii pozitive fa  de munc , ceea ce, ca atare, este 
o predispozi ie spre o mai bun  stabilire a unei abord ri realiste pentru o mai bun  dezvoltare a 
personalit ii copiilor. Cuvinte-cheie: copii, educatie, relatie de familie, rolul tatalui, rolul mamei. 

 
Introducere 
Este un fapt incontestabil c  p rin ii sunt cei care au adus copiii în via , pur i simplu prin 

c s toria lor. Ei sunt cei care reproduc genul uman într-o anumit  societate, deoarece în acest fel 
contribuie la dezvoltarea istoriei umane. P rin ii sau familia în ansamblu, sunt unul dintre de in torii 
direc i ai muncii educa ionale. (Emerllahu, Dali, 1998) Termenul de p rinte ar trebui s  fie în eles ca 
un set de no iuni, cum ar fi: 

1. În primul rând, planificarea i decizia lor fa  de na terea copiilor i rata general  de na tere 
2.În al doilea rând, grija i contribu ia lor la cre terea copiilor lor" 
3.În al treilea rând, ac iunile i activit ile p rin ilor în vederea unei realiz ri parentale globale 

a setului a priori 
 
Obiectivele 
Familia ca celul  ac ioneaz  doar cu dragoste i respect i domin  în elegerea, afec iunea, 

sacrificiul i îngrijirea copiilor. (Emerllahu, Dali, 2001) Deci, în acest fel se construie te mediul 
familial, în care tr im, râdem, ne juc m i dezvolt m copiii. (Claudia&Eberhard Muhlan. 2008) 
Conceptul contemporan asupra rolului i contribu iei lor în acest sens, respinge într-un fel a a-numita 
direc ie unic  de influen  a p rin ilor asupra dezvolt rii copiilor lor, înlocuind-o cu o interac iune 
intens  de trei factori, cum ar fi; copilul, p rintele i mediul social mai larg. Aceast  interac iune este 
v zut  în mod constant ca o influen  reciproc  i un proces care trece de la p rinte la copil i invers, 
ceea ce, ca atare, declan eaz  o varietate de factori care, într-un fel sau altul, pot avea un impact 
asupra dezvolt rii i educa iei copiilor, atât în sens pozitiv, cât i negativ. P rin ii iau o pozi ie 
crucial , atunci când vine vorba de dezvoltarea i educa ia copiilor lor în ansamblu, deoarece p rin ii 
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în i i sunt cei care trebuie s  aib  grij  de dezvoltarea fizic  i intelectual  a copiilor în general, pân  
în punctul în care devin independen i i preg ti i s  fac  fa  provoc rilor societ ii în care tr iesc. 
P rin ii sunt con tien i de activitatea de dezvoltare a copiilor, dar în acela i timp au nevoie de 
informa ii pedagogice cu privire la dreptul la educa ie al copiilor lor. (Mojsovsja Koteva Tatjana. 
2006) 

Doar din aceste motive, pedagogii i psihologii, precum i al i cercet tori, subliniaz  într-un 
mod argumentativ, rolul p rin ilor în dezvoltarea general  a copiilor lor, concentrându-se pe 
dezvoltarea personalit ii lor în familie. S-a spus c  a a-numitul "climat de dezvoltare a copiilor", a 
fost v zut mai frecvent, din perspectiva a trei factori sau dimensiuni care interac ioneaz , cum ar fi; 

1.Fericirea sau pl cerea p rin ilor fa  de realiz rile copiilor lor; 
2.Nevoile i stresul care impun rolul p rintesc în acest proces; 
3. Sentimentul privind competen ele parentale fa  de dezvoltarea general  a copiilor lor 
Educa ia pentru via  într-o anumit  familie începe cu primele zile de via  ale copilului. Acesta 

const  în principal în dobândirea de experien , care este de obicei afectat  de înv area constant . 
(Lakinska, Divna, 2006) În acest sens, p rin ii, precum i familia în ansamblu, joac  rolul liderilor 
direc i, precum i al sus in torilor implement rii educa iei copiilor lor. Deoarece acesta este unul 
dintre factorii de baz  ai influen ei, acesta poate fi v zut ca fiind cel fundamental care, f r  îndoial , 
are o influen  mai mare asupra dezvolt rii i cre rii generale a personalit ii umane. 

Atunci când p rin ii se implic  în procesul de educa ie al copiilor lor, de obicei rezultatul poate 
fi calificat ca unul pozitiv i încurajator. În acest sens, ei sunt de obicei conecta i i ac ioneaz  sub 
propriile atitudini parentale, care sunt transmise prin demonstrarea confiden ialit ii reciproce cu 
privire la capacit ile copiilor i capacitatea lor general  de înv are, ceea ce îi conduce spre succes 
asupra înv rii, educa iei ca proces complex. Prin urmare, p rin ii ar trebui s  se implice în sprijinirea 
copiilor lor în a- i face temele, deoarece în acest fel î i ofer  sprijinul parental ca una dintre strategiile 
cheie care conduc la o educa ie de succes a copiilor lor la coal . Nivelul educa ional al copiilor din 
familie depinde mai mult de nivelul de educa ie al p rintelui, astfel încât acest factor afecteaz  
puternic rela iile de familie i dezvoltarea cu succes a copiilor. (Matilov, Naum. 2002) 

Pentru a avea rezultate bune la coal , controlul parental asupra copilului trebuie s  fie 
permanent. Pe de alt  parte, pentru a avea succes în activitatea educa ional  pe care o desf ur m cu 
copilul, trebuie s  fim familiariza i cu unele reguli care sunt legate de dezvoltarea fizic  a copiilor i, 
în plus, trebuie s  se pun  un accent deosebit i pe dezvoltarea psihologic  a copilului. In familie 
functioneaza aceste elemente, care sunt: iubirea, casatoria, grija si fericirea, elemente legate de 
functionarea vietii si a viitorului. (Vukasocic, A. 1994) Copiii au doi educatori principali în via a lor 
– p rin ii i profesorii lor. P rin ii sunt educatorii principali pân  când copilul merge la gr dini  sau 
începe coala i r mân o influen  major  asupra înv rii copiilor lor prin coal  i nu numai. Dar, 
mama este întotdeauna mai aproape de copii. (Beqja Hamit, 2002) P rin ii sunt cel mai puternic model 
i cea mai mare influen  a copiilor lor. Copiii adopt  întotdeauna valorile i tipurile de comportament 

ale p rin ilor. (Kasapi, Gjylymsere, 2013) Cu toate acestea, dac  p rin ii au o influen  pozitiv  în 
via a de zi cu zi a copiilor lor i, cel mai important, în educa ia lor de zi cu zi, viitorul va fi mai frumos 
i mai de succes. (Colanoiq, Vera. 1972) 

 
Mama ca educatoare. 
 
Mama este prima i cea mai bun  profesoar , proverb 
Familia ofer  protec ie copiilor prin faptul sugestiv c  face p rin ii responsabili pentru 

dezvoltarea lor i pentru ca face acesti copiii s  creasc  i s - i dezvolte total personalitatea Rolul 
femeii sau al mamei ca educator, reprezint  o resurs  crucial  pentru dezvoltarea identit ii 
individuale, care de cercet tori este v zut  chiar mai important  ca statutul foarte familial al p rin ilor 
i chiar decât ocupa ia p rin ilor în i i. Se pare c  sentimentul de a fi mam , pentru femeie, este mai 

puternic decât cel de a fi un tat  de copil, pentru so . Întotdeauna rela ia biologic  i fiziologic  a 
mamei cu copilul, reprezint  prima parte sau primul segment rezonabil al dezvolt rii copilului. Asta 
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pentru c  mama asigur  via a copilului, ea fiind cea care aduce copilul pe aceast  lume, iar mai 
departe îl cre te de la v rste fragede pân  cînd ajunge la o independen  total  în via a matur . 

 
Func ia mamei în acest sens, are un rol foarte important care, ca atare, poate fi împ r it în dou  

p r i sau direc ii: Prima este legat  de ap rarea copilului, în timp ce cealalt  de dezvoltarea general  
a copilului. Protec ia pe care mama o asigur  ca func ie încorporeaz  mai multe tipuri de ac iuni sau 
tipuri de func ii. Tipul 1 este legat de protec ia fizic  a copilului, ceea ce înseamn  c  copilului trebuie 
s  i se ofere asisten  medical  i condi ii igienice, astfel încât s  poat  avea o via  s n toas  în 
mediul de acas  în toate sensurile cuvântului, inclusiv aici ambian a în care tr ie te copilul, care 
trebuie s  fie bine luminat , un loc s n tos care ofer  copilului s  fie dus, s  se hr neasc  i s  aib  
grij  în general. Al 2-lea tip este protec ia psihologic , care se poate reflecta prin securitatea 
emo ional  i protec ia psihologic  a copilului, mai ales în momentele în care copilul o simte, atunci 
când mama este lâng  el. 

Un alt grup de activitati in acest sens, sunt functiile materne privind dezvoltarea copilului care 
implica aici dezvoltarea fizica, dezvoltarea intelectuala, precum si dezvoltarea emotionala a copilului. 
(Grancic, Radovan, 2006). 

Fiecare copil care cre te i este educat în prezen a mamei, cu siguran  este de a teptat s  ajung  
la o dezvoltare fizic , psihologic  i social  adecvat . În acest sens, ace ti copii au un aspect mult mai 
bun, au un aspect fericit i se bucur  de copil rie în general. Ei sunt comunicativi i, ca atare, sunt 
gata s  coopereze. (Brada, Riza. 1995) 

Din acest motiv, dragostea i grija mamei fa  de copil, este plin  i bine completat  i, ca atare, 
este adesea acceptat  de al i membri ai familiei. Acest tip de iubire si afectiune cultivata poate fi 
calificat ca o conditie cheie pentru o dezvoltare corespunzatoare a copiilor intr-o anumita familie. 
Copiii experimenteaz  efectele fizice i psihologice ale mamei i, ca atare, sunt lua i ca model care le 
influen eaz  dezvoltarea ulterioar  în timpul etapei lor emo ionale de dezvoltare a valorilor lor morale 
în ansamblu. Acest element al a a-numitei identific ri a copilului, copilul îl integreaz  în 
personalitatea sa ani de zile, pe tot parcursul vie ii sale totale. Ea este plantat  în caracterul lor, precum 
i în temperament i, ca atare, se reflect  prin atitudinile i gândurile sale în interac iunea sau 

comportamentul s u cu societatea în general. Aproape toat  cultura a dezvoltat aranjamente care 
permit mamelor s  asigure îngrijirea de baz  a copilului, men inând în acela i timp alte îndatoriri care 
sunt esen iale pentru bun starea familiei – fiin a. (James, Garbarino. 1982) 

Cu toate acestea, în func ie de limit rile economice, sociale i emo ionale, mamele, în zilele 
noastre au o varietate de oportunit i de a putea ajunge sau de a- i realiza rolul lor de mam , ceea ce 
ajut  la dezvoltarea general  a copilului i le permite mamelor s  se bucure de faptul de a fi mam . 
Experien ele moderne, arat  deraieri destul de frecvente de la aceast  cale de ac iune, care, ca atare, 
poate fi ilustrat  prin mamele singure, mamele care provin din medii omere, mamele minore etc. 

 
Tat l ca educator 
 
Tat l intr-o familie este un factor foarte important, in ceea ce priveste organizarea unei 

dezvoltari frumoase si corespunzatoare functionale a unei case, cu un accent specific asupra copiilor. 
Ajutarea ta ilor s  fie "cei mai buni ta i care pot fi" este, prin urmare, de o importan  enorm  pentru 
copii. Un tat  evlavios trebuie s  fie un p rinte bun i un so  bun. Aceast  persoan  este un factor 
extrem de important în organizarea vie ii de familie în ansamblu, care reprezint  terenul de baz  
pentru o familie fericit  i plin  de bucurie pentru to i membrii unei familii respective. Mul i ta i tineri 
doresc s  fac  lucrurile mai bine decât modul în care au experimentat în via a lor. (Claudia&Eberhard 
Muhlan. 2008) Prezen a sa în familie are o importan  deosebit , în timp ce îi conduce pe membrii 
familiei, adic  pe copii spre un sentiment de siguran  în via a lor, care domne te asupra membrilor 
generali ai familiei ca o uniune compact  de membri. În aceste condi ii de siguran , copiii sunt cei 
care beneficiaz  în cea mai mare parte. 

Cu toate acestea, a a-numita apreciere subiectiv  a p rin ilor de c tre copiii lor variaz  în 
moduri i modele familiale diferite i, ca atare, relevan a sa într-o familie este mult mai diferit  de 
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cea care este efectuat  de mame. Ca urmare a prejudec ilor de gen în ceea ce prive te îndatoririle 
care trebuie îndeplinite în familia lor, în special în ceea ce prive te abordarea i contribu ia lor la 
educa ia copiilor lor, se pare c  mamele sunt mai preg tite s  î i asume rolul în educa ia copiilor lor, 
mai degrab  decât ta ii lor. Ta ii fac o diferen  puternic  în definirea a tept rilor i provocarea 
copiilor de a face tot posibilul. (Constantin, Tammy. 1999) 

Ca atare, copiii î i înva  responsabilit ile i rolul în familie, atunci când ei în i i cresc i devin 
p rin i, adic  sunt maturi pentru a juca rolul tat lui în aceast  privin . Având în vedere aceast  teorie, 
s-au f cut multe cercet ri, ceea ce demonstreaz  c  rela ia dintre tat  i copil devine mai puternic . 
Aceast  rela ie nu rezult  din nici una dintre celelalte dou  rela ii, adic  cea dintre tat  i copil, nici 
una mam -copil. (Cowan, C. 1992) 

Pentru a avea un copil crescut cu succes i bine educat într-o singur  familie, p rin ii sunt 
esen iali i trebuie s  fie aten i la unele elemente care joac  un rol esen ial în cre terea, cre terea i 
educarea copiilor lor; 

În primul rând, în timp ce rolul principal al p rintelui în familie este educa ia i cre terea 
copiilor lor, atunci principala obliga ie a copiilor lor este de a studia mai greu i corect. În acest scop, 
ei trebuie s  fie bine instrui i cum s  studieze, pe baza regulilor i principiilor unei înv ri i studieri 
adecvate. Aceast  abordare le-ar deschide u ile lumii unei atitudini behavioriste fa  de munc , 
f cându-le posibil s  cunoasc  mai bine relevan a muncii ca unul dintre principalele elemente 
behavioriste ale tipului uman. 

În al doilea rând, dezvoltarea copilului este, de fapt, o formare general  a personalit ii 
copilului. Parintii ca educatori trebuie sa fie capabili sa recunoasca trasaturile de baza ale copilului, 
interesele, temperamentul si mai ales trasaturile emotionale ale copilului in ceea ce priveste caracterul 
acestuia. 

În al treilea rând, formarea personalit ii copilului ca rezultat, este construit  în cea mai mare 
parte pe baza socializ rii copilului în general. Procesul de socializare ca atare, cu siguranta in zilele 
noastre reprezinta cel mai important dintre toate celelalte procese implicate in formarea sa ca un copil.  

Astfel, copilul începe s  socializeze într-o anumit  societate înc  din primii ani de via  la 
domiciliul p rin ilor, încercuit de atmosfera p rinteasc  i de rela ia dintre membrii familiei în 
general. În acest anturaj, copilul face primii pa i în societate, manifestând tr s turile de baz  ale 
comportamentului, care, ca atare, sunt fundamentele dezvolt rii sociale ulterioare i integr rii 
copilului într-o anumit  societate. (Lakinska, Divna, 2006) 

 
Concluzie 
Din tot ceea ce s-a spus pân  acum, putem concluziona c  educa ia în premisele unei vie i de 

familie are o dubl  semnifica ie: În primul rând, trebuie privit  prin perspectiva contribu iei sale la 
cre terea i educa ia general  a copilului, care este esen ial  pentru formarea corect  a personalit ii 
copiilor i mai departe, preg tirea sa pentru a duce o via  independent . Pe de alt  parte, trebuie s  
se pun  accentul pe întreaga familie i pe rolul copiilor, care trebuie s  se bazeze pe abordarea i 
contribu ia lor în ceea ce prive te problemele familiale, care ar trebui abordate i, în cele din urm , 
rezolvate de c tre ace tia.  

Oferirea de sprijin educa ional copiilor, de c tre p rin i, în ceea ce prive te aspecte precum 
temele pentru acas , i-ar ajuta pe copii s  creeze o rutin  zilnic  de înv are. Aceast  abordare ca 
atare ar trebui stimulat  chiar de p rin i, l udând, felicitând i r spl tind copiii cu privire la modul în 
care î i îndeplinesc aceast  sarcin . Aceast  abordare valoroas , ar cre te sentimentul copiilor de a-i 
respecta pe ceilal i membri ai familiei.  

Utilizarea acestei educa ii i a metodelor de cre tere în timpul cre terii copiilor, poate fi 
considerat  unul dintre cele mai cunoscute exemple c tre o abordare general  pozitiv  a func iei 
educative i de formare cu copiii, care mai târziu devin cet eni adul i de succes.  

Oferirea de sprijin educa ional pentru ei, de la p rin ii lor, cu privire la aspecte precum 
preg tirea temelor, pe de alt  parte, creeaz  a a-numitele obiceiuri ale rutinei zilnice de ac iune a 
procesului de înv are, ceea ce îi face pe p rin i s  le arate gre elile sau s -i laude, creând i 
consolidând astfel o mai bun  comunicare reciproc  între p rin i i copii. i, din nou, recompensarea 
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i l udarea copilului, este un adev rat stimulator c tre un respect reciproc mai bun i o apropiere mai 
bun  între to i membrii spre o familie compact .   

 
 
Referin e bibliografice: 
 
Beqja Hamit, (2002), Femeia aceast  fiin  sfânt , Tirana pp. 177 
Brada, Riza, (1995), Pedagogia familiei, p . 193 
Cowan, C. (1992) Când partenerii devin p rin i, New York, pp.98 
Constantin Tammy (1999) P RIN II ÎN COAL : IMPACTUL PARTICIP RII TAT LUI 

ÎN EDUCA IA COPIILOR ÎN NEWFOUNDLAND, 
http://www.mun.ca/educ/faculty/mwatch/vol2/constantine.html, fq 1-4 
Claudia&Eberhard Muhlan (2008) Marele ghid al familiei, pp.13 
Colanoiq, Vera, (1972) Familia i cre terea copilului, Skopje, pp.61 
Claudia&Eberhard Muhlan (2008) Marele ghid al familiei, pp.12 
Bun, (1988), Structura familiei, Westdeuicher Verlag, Koln, pp.40 
Grancic, Radovan, (2006) Contribu ii la pedagogia familiei, Novi Sad, pp.190 
James Garbarino (1982) Children Families in the social environment, New York, pp. 140 
Kasapi, Gjylymsere, (2013), Pedagogia familiei, Skopje, pp. 82 
Lakinska, Divna, (2006) Cre terea familiei, Skopje, p.p. 69, 80. 
Mojsovsja Koteva Tatjana, (2006), Educa ia în familie i comportamentul social al copiilor, 

Skopje, pp. 118 Matilov, Naum, (2002), C s toria i familia, Skopje, 194-195 
Cercetare (2007) IMPACTUL TA ILOR ASUPRA EDUCA IEI I REALIZ RILOR 

COPIILOR LOR, 
http://www.fatherhoodinstitute.org/2007/fatherhood-institute-research-summary-fathers-

influenceover-childrens-education/ 1-2 
Vukasocic, A, (1994), Reconstituirea familiei-fundamentul progresului croat, rev.soc.br.4, 

Zagreb. str.40 
  

153



 
Cei apte ani de acas  

 
 
 

Prof. înv. primar, Oancea Marina Adelina 
c. Gimnazial  „I. C. L z rescu”- i e ti, jud. Arge  

 
 
 
 
Mediul în care copilul se dezvolt  psihic i fizic în primii apte ani de via  se imprim  i se 

depoziteaz  în interiorul acestuia ca o condi ie de baz  care îl va defini ca om pentru tot restul vie ii. 
Primii apte ani de via  pot fi numi i drept o „carte de vizit ” sau un album a c rui file vor fi mereu 
r sfoite. Cei apte ani vor fi importan i în modul de integrare al copilului în societate, în modul de 
însu ire a valorilor moral-civice. 

 
Dac  mediul de via  al primilor apte ani e caracterizat de agresivitate, impulsivitate, egoism, 

copilul va deveni un indezirabil. Dac  mediul de via  al primilor apte ani e caracterizat de calmitate, 
r bdare, în elegere, copilul se va putea adapta u or în orice grup social.  

În prima parte a celor apte ani, copiii tind s  imite tot ceea ce v d în jur, astfel orice activitate 
a p rin ilor sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influen  i o consecin  totodat . P rin ii 
trebuie s  tie c  sunt precum o oglind  în fa a copiilor lor, astfel stilurile parentale se reflect  în 
comportamentul copiilor lor i trebuie s  fie responsabili, s  con tientizeze c  în fond ei sunt ni te 
educatori.  

În cea de-a doua parte a celor apte ani, copilul începe s  dea dovad  de independen , s - i 
dezvolte autonomia prin diverse reac ii, unele mai bune, altele mai pu in bune. De exemplu: atragerea 
aten iei prin opozi ie, negativism, contrazicere, imitare adul i prin preluarea unor cuvinte sau gesturi, 
cre terea gradului de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria p rin ilor s  
managerieze aceste situa ii, astfel încât copilul s  preia doar elementele corecte, necesare procesului 
devenirii ca persoan  unic , independent , func ional . 

Educa ia nu presupune o curs  în a vedea cât de repede scrie, cite te sau socote te copilul. 
Primii apte ani nu ar trebui dedica i scrisului i socotitului, cum pentru mul i p rin i aceste lucruri 
par obligatorii. Mai degrab , ace ti apte ani ar trebui dedica i însu irii unor norme, reguli de 
comportament, form rii unor deprinderi esen iale în demersul viitor al copilului. 

Primele deprinderi de formare a personalit ii copilului în familie constituie suportul dezvolt rii 
ulterioare. În familie se dobândesc primele experien e de cunoa tere i experien e de via  i este 
prima care contribuie la însu irea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, elemente 
esen iale pentru parcursul educativ al copilului din gr dini .  

Climatul psihosocial, rela iile din familie, nivelul cultural al familiei sau nivelul socioeconomic 
reprezint  factori determinan i în dezvoltarea psihofizic  a copilului. La gr dini , copilul vine cu un 
bagaj bine definit pe care va construi mai departe i va ad uga alte i alte lucruri. Astfel, familia este 
un real suport al gr dini ei. 

 
Cei apte ani de acas  sunt punctul de plecare în educarea corect  a copilului i „cartea de 

vizit ” care îl va înso i pentru tot restul vie ii. 
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Importan a educa iei în familie i la coala 

 
 

Prof. Înv. Pre c. Obi tioiu Ionele / Barang  Laura 
 
 
 
 
Familia este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe 

o leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i 
folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în 
divertisment, controlul p rin ilor nu este eficace, iar ace tia  sunt nemul umi i pentru notele copiilor, 
dar rezultatele slabe la înv tur  le pun pe seama colii.  

De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  
timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate 

Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp 
ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde 
interesul pentru coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a asculta 
preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici. 

Educa ia înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de 
la na tere i se manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. Educa ia aduce cu 
sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – îmbun t e te perspectivele de 
carier , stimuleaz  economia . 

     Un copil care face parte dintr-un sistem educa ional formal poate avea parte i de o educa ie 
informal . De pild , un copil  sus ine educa ia formal  frecventând gradinita, iar dup  s  participe la 
programe after school, precum cursuri de limbi str ine, tabere sau excursii, care îi ajut  s - i 
descopere i alte abilit i. 
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Acest tip de educa ie include, de asemenea, orice informa ie nou  pe care p rintele o pred  
copilului, ca, de exemplu, atunci când mama îl înva  pe copil s  se spele pe mâini dup  ce folose te 
toaleta.  

Practic, toate informa iile acumulate în afara s lilor de clas  pot fi considerate a fi educa ie 
informal . 

Un alt tip de înv are în afara institu iilor tradi ionale este educa ia non-formal . Aceasta 
reprezint  echilibrul dintre metoda formal  i cea informal . De i se bazeaz  pe o form  de înv are 
structurat , nu este necesar s  se ghideze dup  un curriculum aprobat sau s  de in  o certificare 
oficial . Un exemplu în acest sens sunt lec iile de înot pentru copii mici, programele sportive i 
seminariile. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 

 
 
                       

 

  

156



 

IMPLICAREA FAMILIEI  ÎN EDUCA IA COPIILOR 
 

 

PROF. OCHIAN IULIA-MARINELA 

LICEUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU 

 

 

Familia exercit  o influen  deosebit de importanta  asupra copiilor. O mare parte despre 
cuno tin ele despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le 
datoreaz  educa iei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic, emo ional etc. Ca prim factor educativ, familia 
ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile 
oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie s  dezvolte spiritul de observa ie, 
memoria i gândirea copiilor. Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se 
implic  în procesul de înv are. P rin ii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie 
s - i ajute copilul la înv tur . Acest ajutor trebuie îns  limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind 
indicat s  se efectueze tema copilului. Cu timpul p rin ii se vor limita la controlarea temei de acas  
i a carnetului de note. Deci, atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult 

pe copil, dar nici s  ajung  s  nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele 
lucruri încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei apte 
ani de-acas ”. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la coal  5 – 6 ore, de restul timpului fiind 
responsabil  familia elevului. Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, 
deoarece i unii i al ii doresc dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea 
cuno tin elor acestuia. Se întâmpl  totu i ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru 
copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici 
apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care 
sunt dep i i de situa ie. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 
de cerin ele vie ii sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane 
preg tite în mod special pentru acest lucru. Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un 
bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Ziua în care copii merg la coal  constituie pentru p rin i momentul în care ei trec de la statutul 
de primi educatori, familia fiind prima coal  a copiilor, la cel de parteneri ai colii. Aceasta nu 
înseamn  c  rolul p rin ilor în educa ia copiilor s-a încheiat, ci doar c  începe o nou  etap  în care 
p rintele împarte acest rol cu înv torul, iar mai târziu cu profesorii. P rin ii continu  educa ia 
copiilor în familie, dar odat  cu începerea colii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de 
implicare activ  în cadrul ei. 

Atunci când cele dou  medii educa ionale, coala i familia, se completeaz  i se sus in, ele pot 
asigura într-o mare m sur  o bun  integrare a copilului în activitatea colar , dar i în via a social . 
Cercet rile realizate în domeniul educa iei arat  c , indiferent de mediul economic sau cultural al 
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familiei, când p rin ii sunt parteneri cu coala în educa ia copiilor lor, se observ  o îmbunat ire a 
performan elor elevilor, o mai bun  frecventare a colii, precum i reducerea ratei de abandon colar 
sau chiar a sc derii delicven ei juvenile. 

Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt ponderea se schimb , rolul mai mare îl are 
coala, dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de neglijat. Între ac iunile educative ale celor doi 

factori exist  mai degrab  un raport de complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia 
venind s  o completeze pe a celuilalt. 

Mediul colar îi ofer  copilului un prim mediu socializator de tip organiza ional: 

-introduce în rela iile copilului cu adultul o anumit  distan  social ; 

-ofer  copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convie uire cu ceilal i; 

-creeaz  copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 

-îl familiarizeaz  pe copil cu microgrupul social în cadrul c ruia înva  s  devin  partener ; 

-îl obi nuie te pe copil cu programul orar, cu programul de via , cu schimbarea mediului de 
existen ; 

-stimuleaz  dezvoltarea autonomiei personale i a independen ei. 

coala si familia urmãresc acela i scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalitã i 
multilateral dezvoltate care sã poatã face fa ã dinamicii sociale, schimbãrilor profunde i alese din 
societate. Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de ac iune, concorda a dintre 
mijloacele specifice de influen are folosite în aceste douã institu ii sociale. In cadrul acestei 
colaborãri, rolul conducãtor îl are coala. coala este interesatã sã colaboreze cu familia, sã- i facã 
din ea un aliat, pentru ca ac iunea ei educativã se fie mai profundã i de duratã. Colaborarea colii cu 
familia este necesarã  i în vederea unei informãri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la 
comportarea lui, pentru cunoa terea lui multilateralã. 

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta (lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului, serb ri colare). 
P rin ii trebuie s  vad  în noi un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi m. A adar e o sarcin  a colii s  identifice situa iile 
problem  din familiile copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului 
i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare coala-familie este determinant  în educarea copiilor. 

Colaborarea dintre coalã i familie se poate realiza sub mai multe forme. Una dintre aceste 
forme este vizitarea familiei de cãtre cadrele didactice.Vizita la domiciliul elevilor poate da rezultate 
bune pentru realizarea obiectivelor comune urmãrite de cãtre coalã i familie. Inainte de a vizita 
familia unui elev, cadrul didactic trebuie sã se pregãteascã în acest sens. El î i va fixa problemele pe 
care le va discuta cu pãrin ii, va da i va cere pãrin ilor informa ii. 

In cadrul convorbirii pe care o va purta cu pãrin ii, profesorul, învã ãtorul, trebuie sã dovedeascã 
mult calm. E necesar sã gãseascã argumente potrivite i temeinice i sã-i convingã pe pãrin i de 
utilitatea lor, dar sã nu renun e la obiectivitate i sinceritate in abordarea problemelor. Consultarea 
catalogului, informa iile cerute de la profesorii clasei  i propriile informa ii îl vor ajuta pe diriginte 
sau  învâ ãtor, sã ofere un tablou clar aspra situa iei elevului. 

In discu iile avute cu pãrin ii e bine sã fie prezentate mai întâi aspectele pozitive din activitate, 
succesele elevului sau schimbãrile lãudabile din comportamentul acestuia. Vor fi men ionate apoi 
obiectele de învã ãmânt la care elevul întâmpinã greutã i, ce gre eli se observã în activitatea sa la 
clasã sau ce abateri disciplinare manifestã. Se va discuta cauza acestor neajunsuri si împreunã cu 
familia, se vor gãsi mãsurile necesare pentru îndreptarea elevului. 
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Consulta iile cu p rin ii elevilor î i vor atinge scopul dacã familia devine un colaborator activ 
i con tient al colii, dacã se ajunge la stabilirea unui sistem unitar de mãsuri pentru îndrumarea 

elevului, dacã pãrin ii sunt convin i si hotãrâ i sã urmeze sfaturile cadrelor didactice.  

Spre a-i ajuta eficient pe copii, pãrin ii trebuie sã se informeze despre rezultatele muncii i 
despre comportarea lor în coalã. Pãrin ii trebuie sã inã permanent legãtura cu coala, dar mai ales 
atunci când apar primele note slabe sau se observã modificãri în comportamentul copilului. Mãsurile 
de îndreptare luate din timp, când caren ele sunt  mici, dau rezultate bune.  

O altã formã de colaborare sunt edin ele cu pãrin ii, edin e care sunt un prilej de comunicare 
între coala i familie. Principala menire a edin elor cu pãrin ii este informarea pedagogicã. Pãrin ii 
vor primi informa ii pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncã independentã la elevi, 
despre particularitã ile de vârstã ale acestora, despre educa ia lor estetica, pregãtirea temelor, 
petrecerea timpului liber.  

Implicarea p rin ilor în educa ia colar  a copiilor are la baz  câteva principii esen iale: 

-P rin ii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau preg tire educa ional , sunt un element 
cheie în educa ia propriilor copii. 

-Elementul principal este copilul i realiz rile sale. 

- coala nu este singura responsabil  pentru rezultatele colare ale copilului. 

Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul s u, oferind astfel copiilor informa ii 
relevante i accesibile vârstei.Ca parteneri într-o rela ie, este normal ca p r ile implicate s  aib  
anumite a tept ri una fa  de cealalt .Exist  un anumit ,,set de cerin e’’, care se concretizeaz  
în  a tept rile p rin ilor privind activitatea cadrelor didactice: 

-s  fie sensibili la nevoile, interesele i talentele speciale ale copiilor; 

-s  stabileasc  cerin e colare identice pentru to i copiii; 

-s  manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

-s -i ajute pe copii s - i sporeasc  stima de sine; 

-s  înt reasc  discipina copiilor; 

-s  comunice des i deschis cu p rin ii; 

-s  ofere recomand ri privitoare la modul în care p rin ii îi pot ajuta pe copii s  înve e. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite a tept ri din partea p rin ilor: 

-s  creeze copiilor oportunit i de înv are (un mediu sigur de dezvoltare fizic  i psihic ); 

-s  sus in  scopurile, regulile i politica colii; 

-s  sublinieze în discu iile cu copiii, importan a educa iei pentru via ; 

-s - i accepte responsabilitatea de p rinte, fiind un bun exemplu; 

-s -i ajute pe copii s  realizeze un echilibru între activit ile colare i cele extra colare; 

-s -i înve e pe copii auto-disciplina i respectul pentru cei din jur; 

-s -i încurajeze pe copii s  fie cât mai buni (s  se autodep easc ) i s - i stabileac  scopuri 
realiste; 

-s  comunice des i deschis cu cadrele didactice; 
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P rin ii trebuie s  aib  încredere în cadrele didactice, dar i s  aib  grij  s  nu proiecteze asupra 
copiilor propriile amintiri nepl cute pe care le-ar putea avea din perioada colii. Ei trebuie s  le 
recunoasc  cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind o adev rat  
meserie, nu doar o simpl  ocupa ie.Este de preferat ca p rin ii s  ia leg tura cu coala nu doar atunci 
când sunt chema i la edin ele cu p rin ii sau atunci când copiii se confrunt  cu anumite dificult i. 
Ei trebuie s  participe la toate evenimentele importante ale colii (serb ri, festivit i, concursuri, 
spectacole), s  u ureze misiunea educativ  a colii prin continuarea educa iei în cadrul familiei, dar 
i s  manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru 

p rin i 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condi ii i integrarea în 
via a social , e nevoie ca to i factorii implica i în procesul educa ional s  formeze o echip  în care 
fiecare tie ce are de f cut i îi acord  partenerului respectul i încrederea cuvenit . 
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Dezvoltarea personalit ii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, colari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importan i în dezvoltarea unei personalit i armonioase.     
P rin ii reprezint  primul model social de influen are a copiilor i c  ace tia contribuie la 

formarea concep iei despre via , a modelului de comportare i de rela ionare a copiilor. 
Pentru a se dezvolta normal, copilul are nevoie de un climat familial echilibrat în care s  se 

simt  în siguran  i de o comunicare eficient  cu p rin ii s i. De aceea p rin ii trebuie s  fie aten i în 
primul rând la nevoile copilului, s  dea dovad  de în elegere, s  participe la evenimentele importante 
din via a lui, s -i dea posibilitatea s  î i ia propriile decizii. Dar totodat , este necesar ca p rin ii s  
fie fermi, s  stabileasc  limite i s  nu lase copilul s  fac  tot ceea ce vrea, aspecte care pot fi 
îndeplinite printr-o comunicare adecvat  p rinte-copil. 

Pentru dezvoltarea armonioas  a personalit ii copilului, pentru dezvoltarea unei rela ii 
adecvate i a unei comunic ri eficiente între p rinte i copil, pe lâng  satisfacerea nevoilor de baz  
ale copilului (hran , sete, îmbr c minte, locuin , somn), foarte importante sunt i nevoile emo ionale 
ale acestuia i anume: respectul, acceptarea, dragostea, r bdarea, timpul acordat, corectitudinea, 
în elegerea, etc. Din p cate foarte mul i p rin i se axeaz  pe satisfacerea nevoilor de baz  i asigurarea 
aspectului financiar i pierd din vedere latura social , afectiv  i emo ional  a copilului. 

O alt  gre al  f cut  de p rin i este c  au tendin a de a discuta cu copiii lor despre notele pe 
care le-au ob inut la coal , despre temele pe care le au, despre cât, cum i la ce materii au înv at sau 
motivele pentru care nu au înv at, i mai pu in despre sentimentele i emo iile tr ite de ace tia. 

Modelele educa ionale aplicate de p rin i în rela iile cu copii pot avea influen e positive sau 
negative asupra dezvolt rii personalit ii acestora. Din acest motiv este important ca p rin ii s  
g seasc  un echilibru în ceea ce prive te organizarea i controlul copilului, i cerin ele pe care le au 
de la ace tia. 

În prezent sunt cunoscute mai multe stiluri parentale: 
 parentingul autoritar - p rin ii autoritari sunt impun tori i orienta i c tre pozi ia social  i 

a teapt  ca ordinele s  le fie executate f r  nici o explica ie. Aceasta înseamn  c  de la copii se 
a teapt  ca ei sa respecte un set strict de regului stabilite de c tre p rin i. De obicei, acest set de reguli 
exista far  nici o explica ie oferit  copilului, iar e ecul conform rii la aceste reguli are ca rezultat 
pedeapsa. 

 parentingul autoritar-democratic - acest stil parental poate fi în eles ca o manifestare mai 
democratic  a stilului autoritar. i în acest stil, de la copii se asteapt  ca s  se supun  regulilor i 
reglement rilor stabilite de p rin i, îns  p rin ii sunt mult mai receptivi. Cel mai semnificativ este 
faptul c  fa  de stilul autoritar, atunci când copiii esueaz  în a fi ascult tori, p rin ii sunt mai degrab  
iubitori i iert tori, i renunt  la pedeaps . 

 parentingul permisiv - p rin ii permisivi sunt mai mult receptivi, decât exigen i. Ei sunt non-
tradi ionali i indulgen i, nu solicit  comportamentul matur, permit considerabil auto-disciplina i 
evit  confruntarea. Ace ti p rin i î i disciplineaz  rareori copiii i, prin urmare, sunt adesea aminti i 
ca fiind p rin i indulgen i. Ei au foarte pu ine preten ii i a tept ri de maturitate i auto-reglementare.   
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 parentingul neimplicat - p rin ii neimplica i sunt aceia care împlinesc nevoile de baz  ale 
copilului, dar altfel sunt dezinteresa i de viata copilului lor. Ei au foarte pu ine preten ii, nu sunt 
receptivi i comunic  foarte pu in cu copiii lor. În cazurile extreme de parenting neimplicat, nevoile 
copiilor sunt respinse sau neglijate de c tre p rin i. 

Stilurile parentale urmate de diferiti p rin i se combin  pentru a crea un amestec unic în fiecare 
familie în parte. Cel mai important lucru este adoptarea unor stiluri parentale cooperative, care 
combin  diferite elemente ale stilurilor parentale unice într-un întreg coerent.   

Un concept modern de educa ie îl reprezint  parentingul pozitiv, care plaseaz  central copilul 
i îl trateaz  ca pe o personalitate unic . Exper ii în educa ia modern  a copilului sunt de p rere c  

aceast  abordare este pozitiv  pentru dezvoltarea personalit ii sale. De fapt, acest gen de educa ie 
deschide o poart  special de comunicare cu copilul, stimulând-i inteligen a, creativitatea i încrederea 
în sine. 

Succesul i popularitatea acestei noi abord ri în educa ie este de altfel strâns legat cu cerin ele 
societ tii actuale care pune accent pe rezultate, independen  i performan a în societate. 

Astfel, putem spune c  baza form rii unui comportament corespunz tor al copilului este rela ia 
afectiv  cu p rin ii. "Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, 
s  aib  încredere în propriile for e. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee 
de siguran  îi creeaz  deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament", subliniaz  
psihologul Oana-Maria Udrea. Copilul care se simte apreciat de p rin i percepe în mod pozitiv 
regulile transmise de ace tia. Ba chiar el realizeaz  c  p rin ii îi acord  aten ie, c  sunt preocupa i de 
ceea ce face. 

Totodat , educarea copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca 
regulile s  nu se transforme în disciplin  de fier. Îns  educa ia trebuie adaptat  i etapelor de 
dezvoltare a copilului. Pentru c  el în elege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.  

Un alt lucru esen ial de care p rin ii ar trebui s  in  cont este faptul c  ei sunt modele pentru 
copiii lor. Rela ia dintre p rin i este modelul viitor de rela ionare al copilului pe care îl va duce cu 
sine în via , iar ochii p rin ilor sunt oglinzile în care acesta cre te i se formeaz  ca viitor adult, 
devenind ceea ce p rin ii i cei din jurul lui v d în el. 

cola ocup  un alt loc important în formarea i dezvoltarea personalit ii copilului.   Cadrul 
didactic trebuie mai întâi s  se întrebe care sunt valorile i atitudinile fa  de coal  pe care fiecare 
familie le transmite, care e stilul de influen are, atmosfera familial . Apoi, pornind de la fapul c  
p rin ii sunt eficien i în formarea unor deprinderi la propriii copii, dar i cei mai interesa i fa  de 
progresul copiilor, educatorul trebuie s  g seasc  modalitatea prin care p rin ii pot fi motiva i pentru 
a- i asuma i practica efectiv rolul de parteneri ai colii în actul educativ. 

Este foarte util s  existe un parteneriat între coal  i familie, deoarece este benefic pentru ca, 
p rin ii s  fie percepu i de c tre cadrele didactice ca persoane active i valoroase pentru educa ia 
copiilor, p rin ii s  se implice în mod corect în luare unor decizii referitoare la activit ile 
extra colare, la modificarea orarului, la stabililrea disciplinelor op ionale etc., responsabilitatea 
pentru evolu ia copilului s  fie împ r it  între coal  i p rin i. 

Putem concluziona c  educa ia începe din sânul familiei, se consolideaz  prin informa ie la 
gr dini  i la coal , i se dezvolt  continuu prin cuno tin e i norme. 
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Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Copii cresc i se formeaz  în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  

Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor.  

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
S l v stru, D., (2004), Psihologia educa iei, Editura Polirom, Ia i. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educa iei, Editura Curtea Veche, Bucure ti. 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Funda iei România de Mâine, Bucure ti. 

163



 

Importan a educa iei în  familie i în coal  

 

Prof. Psihopedagogie special  Olaru Elena Gabriela 

Centrul colar de Educa ie Incluziv  nr. 2 Com ne ti, Jud. Bac u 

 

 

,,Eu sunt  copilul. 

,,Tu ii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare m sur , 

Dac  voi reu i sau voi e ua în via . 

D -mi, te rog, acele lucruri care 

S  m  îndrepte spre fericire, 

Educ -m , te rog ,ca s  pot fi 

O binecuvântare pentru lume. ” 

( din Child s Appeal, Mamie Gene Cole ) 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii.  

Educa ia colar , care cuprinde metodele tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat 
prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, transformarea digital  a modificat semnificativ felul 
în care este v zut acest proces. Educa ia înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – 
aceasta poate începe înc  de la na tere i se manifest  în toate mediile sociale în care este prezent 
individul. 

 
A. Educa ia social : importan a educa iei sociale în dezvoltarea copilului 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. 
Educatorii pre colarilor pot valorifica aceste interese prin planificarea unei variet i de experien e 
bazate pe educa ia social . Aceste strategii pot ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor în cazul 
copiilor mici – ei înva  cum s  identifice i s  rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , s  
identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele anumitor 
comportamente nepotrivite. 

Funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici le creeaz  în prezen a 
familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i 
exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere 
a rolurilor pe care le adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care 
s -i ajute s  în eleag  i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i. 

B. Familia i rolul ei în educa ie: de ce este esen ial  implicarea p rin ilor în educa ia copilului 

Care este cea mai precis  evaluare a realiz rilor academice ale unui copil? Oare statutul socio-
economic sau cât de prestigioas  este coala frecventat ? Cel mai bun predictor al succesului elevilor 
este m sura în care familiile încurajeaz  înv area acas  i se implic  în educa ia copilului lor.                             
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Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp 
ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde 
interesul pentru coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a asculta 
preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

 S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 
 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 

 

Iat  câteva modalit i prin care po i s  te implici activ în educa ia copilului: 

 Comunic  regulat cu cadrele didactice ale copilului. Pune întreb ri cheie, precum: în ce 
domenii se descurc , ce mai poate fi îmbun t it i cum îl po i sus ine i ajuta de acas ; 

 Particip  la cât mai multe activit i colare: edin e cu p rin ii, serb ri, festivit i sau lec ii 
deschise; 

 Planific  excursii cu scop educa ional în afara colii. Câteva exemple de activit i – excursii, 
tururi de muzee, vizite la bibliotec . Dac  cel mic înva  despre animale, a i putea merge împreuna 
la un muzeu de tiin e naturale. Acest lucru îi va oferi copilului posibilitatea de a aplica în via a real  
cuno tin ele pe care le-a dobândit la gr dini  sau coal ; 

 Organizeaz  lec ii interactive acas . Activit ile domestice pot îmbun t i procesul de 
înv are. De pild , po i crea cântece i rime cu vocabularul înv at la clas , ori s  înlocuie ti anumite 
instrumente muzicale cu obiecte casnice. O sesiune de g tit distractiv  îi poate oferi celui mic ocazia 
de a- i dezvolta în elegerea despre s n tate i nutri ie; 

 Urm ri i împreun  filme i videoclipuri educa ionale; 
 Pune întreb ri în mod regulat despre cum a fost la coal , dac  a înv at ceva nou, precum i 

despre cea mai grea parte a zilei. Comunicarea acas  îi încurajeaz  pe copii s  revizuiasc  ceea ce au 
înv at pe parcursul zilei; 

 Pune bazele înv rii unei limbi str ine. De i înv mântul formal poate include predarea unei 
limbi str ine, acas  poate fi mediul în care copilul s  se familiarizeze cu vocabularul i expresiile de 
baz . Po i face acest lucru prin desene animate în limba englez , de pild , în timp ce po i eviden ia 
anumite cuvinte cheie, precum fructe, animale sau membri ai familiei. 
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C. Rolul educa iei lingvistice pentru pre colari 

Nu este niciodat  prea devreme pentru a înv a o limb  str in : poate fi distractiv, promoveaz  
o dezvoltare armonioas , iar beneficiile cognitive i sociale pot dura toat  via a. Iat  câteva dintre 
motivele pentru care înv area unei alte limbi decât cea matern  poate fi de un real ajutor în 
dezvoltarea celui mic: 

Educa ia aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – 
îmbun t e te perspectivele de carier , stimuleaz  economia i chiar poate extinde durata de via . 
Mai mult, potrivit studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i! De aceea, este absolut esen ial 
ca educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului t u. 

1. Educa ia: ce înseamn  i care este importan a ei pentru copii? 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

  

1.1. Ce este educa ia formal  ? 

Înv area formal  este o form  de educare ce are loc, de obicei, în incinta unei institu ii colare. 
Se refer  la cuno tin ele academice de baz  pe care un copil le înva  într-un mod formal. Unele dintre 
exemplele de educa ie formal  sunt înv area la clas , certificarea institutului sau educa ia planificat  
a diferitelor discipline cu o program  adecvat , dobândit  prin participarea la o institu ie. 

Acesta este modul sistematic în care o persoan  frecventeaz  o coal  sau universitate i 
prime te instruire de la profesori care sunt echipa i i autoriza i s  predea diferite materii. ri din 
întreaga lume au adoptat diferite sisteme de educa ie formal , îns  majoritatea dintre acestea urmeaz  
programul K-12, printre care i România. În acest sistem, un elev î i începe educa ia la gr dini  la 
vârsta de cinci ani i continu  pân  la vârsta de 18 ani, când ar trebui sa absolve liceul în urma unui 
examen complex. Educa ia formal  cuprinde, de asemenea, i studii universitare i postuniversitare. 

 
1.2. Defini ia educa iei informale 

Educa ia informal  se refer  la modul în care persoanele înva  în afara clasei. Un elev care 
face parte dintr-un sistem educa ional formal poate avea parte i de o educa ie informal . De pild , 
un copil de clas  primar  poate sus ine educa ia formal  frecventând coala, iar dup  s  participe la 
programe after school, precum cursuri de limbi str ine, tabere sau excursii, care îi ajut  s - i 
descopere i alte abilit i. 

Acest tip de educa ie include, de asemenea, orice informa ie nou  pe care p rintele o pred  
copilului, ca, de exemplu, atunci când mama îl înva  pe copil s  se spele pe mâini dup  ce folose te 
toaleta. Practic, toate informa iile acumulate în afara s lilor de clas  pot fi considerate a fi educa ie 
informal . 

Un alt tip de înv are în afara institu iilor tradi ionale este educa ia non-formal . Aceasta 
reprezint  echilibrul dintre metoda formal  i cea informal . De i se bazeaz  pe o form  de înv are 
structurat , nu este necesar s  se ghideze dup  un curriculum aprobat sau s  de in  o certificare 
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oficial . Un exemplu în acest sens sunt lec iile de înot pentru copii mici, programele sportive i 
seminariile. 

1.3. Educa ia social : importan a educa iei sociale în dezvoltarea copilului 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. 
Educatorii pre colarilor pot valorifica aceste interese prin planificarea unei variet i de experien e 
bazate pe educa ia social . Aceste strategii pot ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor în cazul 
copiilor mici – ei înva  cum s  identifice i s  rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , s  
identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele anumitor 
comportamente nepotrivite. 

Funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici le creeaz  în prezen a 
familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i 
exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere 
a rolurilor pe care le adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care 
s -i ajute s  în eleag  i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i. 

 
2. Familia i rolul ei în educa ie:  

De ce este esen ial  implicarea p rin ilor în educa ia copilului? 

Care este cea mai precis  evaluare a realiz rilor academice ale unui copil? Oare statutul socio-
economic sau cât de prestigioas  este coala frecventat ? Cel mai bun predictor al succesului elevilor 
este m sura în care familiile încurajeaz  înv area acas  i se implic  în educa ia copilului lor. 

Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp 
ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde 
interesul pentru coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a asculta 
preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

 S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 
 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 
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Iat  câteva modalit i prin care po i s  te implici activ în educa ia copilului: 

 Comunic  regulat cu cadrele didactice ale copilului. Pune întreb ri cheie, precum: în ce 
domenii se descurc , ce mai poate fi îmbun t it i cum îl po i sus ine i ajuta de acas ; 

 Particip  la cât mai multe activit i colare: edin e cu p rin ii, serb ri, festivit i sau lec ii 
deschise; 

 Planific  excursii cu scop educa ional în afara colii. Câteva exemple de activit i – excursii, 
tururi de muzee, vizite la bibliotec . Dac  cel mic înva  despre animale, a i putea merge împreuna 
la un muzeu de tiin e naturale. Acest lucru îi va oferi copilului posibilitatea de a aplica în via a real  
cuno tin ele pe care le-a dobândit la gr dini  sau coal ; 

 Organizeaz  lec ii interactive acas . Activit ile domestice pot îmbun t i procesul de 
înv are. De pild , po i crea cântece i rime cu vocabularul înv at la clas , ori s  înlocuie ti anumite 
instrumente muzicale cu obiecte casnice. O sesiune de g tit distractiv  îi poate oferi celui mic ocazia 
de a- i dezvolta în elegerea despre s n tate i nutri ie; 

 Urm ri i împreun  filme i videoclipuri educa ionale; 
 Pune întreb ri în mod regulat despre cum a fost la coal , dac  a înv at ceva nou, precum i 

despre cea mai grea parte a zilei. Comunicarea acas  îi încurajeaz  pe copii s  revizuiasc  ceea ce au 
înv at pe parcursul zilei; 

 Pune bazele înv rii unei limbi str ine. De i înv mântul formal poate include predarea unei 
limbi str ine, acas  poate fi mediul în care copilul s  se familiarizeze cu vocabularul i expresiile de 
baz . Po i face acest lucru prin desene animate în limba englez , de pild , în timp ce po i eviden ia 
anumite cuvinte cheie, precum fructe, animale sau membri ai familiei. 

 
3. Rolul educa iei lingvistice pentru pre colari  

Nu este niciodat  prea devreme pentru a înv a o limb  str in : poate fi distractiv, promoveaz  
o dezvoltare armonioas , iar beneficiile cognitive i sociale pot dura toat  via a. Iat  câteva dintre 
motivele pentru care înv area unei alte limbi decât cea matern  poate fi de un real ajutor în 
dezvoltarea celui mic: 

 Sus ine dezvoltarea cognitiv . Perioada de timp pe care un student o poate dedica înv rii 
unei limbi are o corela ie direct  i pozitiv  cu dezvoltarea cognitiv . Educa ia lingvistic  ofer  
cursan ilor oportunitatea de a cre te al turi de limba studiat  i de a crea o conexiune mai profund  
cu cultura asociat  pe m sur  ce se maturizeaz . 

 Dezvolt  dorin a de cunoa tere. Cercet rile arat  c  înv area unei a doua limbi stimuleaz  
rezolvarea problemelor, gândirea critic  i abilit ile de ascultare. Copiii care vorbesc alte limbi 
prezint , de asemenea, semne de creativitate sporit , curiozitate în a afla informa ii noi i flexibilitate 
mental . 

 Ofer  deschidere c tre alte culturi. Copiii care sunt expu i devreme la alte limbi prezint  o 
atitudine mai pozitiv  fa  de culturile asociate. 

Educa ia, atât cea formal , cât i cea non-formal , aduce multe beneficii sociale i cognitive. 
Dar, poate cel mai important lucru pe care îl aduce este fericirea. Desigur, nu toat  lumea care este 
educat  este fericit , dar, potrivit studiilor, cu cât nivelul de educa ie este mai înalt, cu atât e ti mai 
mul umit de tine i de stilul de via  ales. 

A adar, o educa ie bun  aduce stim  de sine, perspective de carier  mai bune, s n tate 
îmbun t it  i o mai bun  în elegere a lumii. Deci, data viitoare când copilul te întreab  de ce trebuie 
s  mearg  la coal , spune-i c  educa ia îl va ajuta s  fie un adult mai fericit! 

Educa ia tradi ional  se caracterizeaz  prin transmiterea informa iei de c tre anumi i oameni 
(inv tori, profesori) care selecteaz  cuno tin ele cele mai importante care pot fi acumulate de c tre 
elevi, aces tia fiind considera i ni te "vase goale care trebuie umplute". Con inutul acestor cuno tin e 
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este selectat astfel încât noile genera ii s  asigure prosperitatea economic  a rii în care locuiesc, 
într-o lume din ce în ce mai competitiv . 

În acest context, profesorii au rolul principal de a controla cum este asimilat  informa ia, iar 
curricula este centralizat . Acesta este modelul prin care “producem” elevi care vor fi capabili s  
asigure stabilitatea economic  a rii. 

Al doilea scop al educa iei este de a permite elevilor s  pun  la indoial  virtuâile societ ii în 
care tr iesc i s  participe activ la transformarea ei. Societatea ins i este într-o continu  schimbare. 
Noile genera ii trebuie s  fie capabile s  fac  fa  incertitudinii i schimb rii prin dezbatere i punere 
în discu ie, prin flexibilitate, creativitate, inova ie si libera ini iativ . 

Pentru a-i educa pe copii în spiritul noii societ i, coala va trebui s  acopere o gam  larg  de 
aspecte ale condi iei umane. Pentru ca un copil s  ajung  o “persoan  complet ”, educa ia trebuie s  
includ : cunoa tere i in elegere, virtuti intelectuale, imaginatie, autoreflectie, valori morale, 
implicare sociala, integritate si autenticitate. A fi o persoan  complet  inseamn  a fi armonios i 
coerent în toate aspectele vie ii. Aceasta presupune a fi mul umit de sine, a fi capabil s - i asumi 
responsabilit i, recunoscând în acela i timp preferin ele si respectând libertatea celorlal i. 

Elevii trebuie încuraja i s  devina independen i i s  reflecteze asupra alegerilor f cute, s  
devin  “inr d cina i”, altfel decât copiii de ast zi, care sunt în r zboi cu ei in i i, incapabili s - i 
controleze dorin ele, nevoile i comportamentul. Educa ia trebuie s  devin  creatoare i 
transformatoare. 

Vom putea s  schimb m modul în care ne percepem pe noi i experien ele noastre dac  punem 
accentul pe integrarea într-un tot unitar a domeniilor emo ional, cognitiv, spiritual i social. Copiii 
pot astfel s  fie preg ti i pentru schimbare i s  aib  un aport în direc ia în care poate fi indreptat  
societatea. 

În prezent exist  o tensiune între aceste dou  abord ri ale educa iei: cea pentru competi ie 
industrial  i cea care vede persoana ca un intreg. Prima propune centralizare i uniformizare, cea de-
a doua propune o curricul  fluida, flexibil  ale c rei rezultate nu le putem prevedea. Sistemul 
educa ional c tre care ar trebui s  ne indrept m este unul care s  preg teasc  copiii pentru o lume în 
continu  schimbare, plin  de incertitudini. Reu ita implement rii acestui sistem ar însemna 
transfomarea elevilor din pasivi în activi, incurajarea lor de a gândi critic, de a nu accepta totul ca un 
dat, de a se implica activ în modelarea societ ii. 
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Familia exercit  o influen  deosebit de puternic  asupra copiilor. O mare parte dintre 

cuno tin ele despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le 
datoreaz  educa iei primite în familie. 

Strategiile educative  la care se face apel în familie, mai mult sau mai pu in con tientizate, 
determin  în mare m sur  dezvoltarea personalit ii, precum i rezultatele colare ale copiilor, 
comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul tradi ional al colii deoarece influen eaz  
atitudinea copilului fa  de înv tur , motiv pentru care colarizarea nu se poate realiza far  
participarea activ  a p rin ilor.  Al turi de coal  i organiza iile de tineret, familia este unul din 
factorii care se preocup  de educa ia omului. 

Familiile asigur  sentimentul siguran ei i îi ajut  s  dep easc  obstacolele, inerente vie ii, este 
punctul lor de sprijin, educându-i s  devin  persoane responsabile, adaptate timpului în care tr iesc.  

Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condi iile economice, materiale, de hran , 
îmbr c minte, locuin , de organizarea unui ritm al vie ii, de nivel cultural i comportamental, de 
integrarea social  prin care î i pune desigur amprenta pe existen a i dezvoltarea copilului, a elevului, 
în mod hot râtor. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte dintre cuno tin ele 
despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le datoreaz  
educa iei primite în familie, de unde i expresia "a avea cei apte ani de acas ". 

Educa ia în familie, cei apte ani de-acas , influen eaz  puternic întreaga existen  a individului, 
indifernt dac  el recunoa te sau nu. P rin ii sunt modele pe care copiii, con tient sau incon tient, le 
v d cu ochii min ii i le urmeaz . 

Familia înseamn  în elegere, bucuria de a sta împreun , de a fi cu to ii în diferite ocazii, de a 
pleca în vacan e. Ea este cea care mediaz  comunicarea cu celelalte componente sociale, în special 
cu coala. coala este un factor care ajut  copilul în des vâr irea propriei personalit i. 

Climatul educa ional familial cuprinde ansamblul de st ri psihice, modurile  de rela ionare 
interpersonal , atitudini ce caracterizeaz  grupul familial o perioad  mare de timp. Acest climat poate 
fi pozitiv sau negativ. colarul are nevoie acas  de un mediu de via  în care s  se simt  în siguran . 
Într-un climat educativ bun p rin ii sunt calmi în raporturile cu copiii, far  a le satisface orice capriciu. 
Copilul simte c  p rin ii se ocup  de el, c  sunt interesa i de necazurile i problemele lui, ca i de 
rezultatele colare. Familia este un cadru ferm de disciplin , în care i copiii i p rin ii împ rt esc 
acela i nivel de exigen . 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din urm toarele puncte de vedere: 
fizic, intelectual, moral i estetic. 

1. Familia se preocup  de dezvoltarea fizic  a copiilor. Ea asigur  hrana i îmbr c mintea 
copiilor, îi fere te de pericole, le las  timp de joac , le creaz  condi ii cât mai bune de odihn  i se 
îngrije te de s n tatea lor. Un regim ra ional de via  nu poate avea decât urm ri pozitive asupra 
dezvolt rii sale fizice. 

2. Dezvoltarea intelectual  este cea mai important . În cadrul familiei copilul î i însu e te 
limbajul. Volumul, precizia vocabularului i corectitudinea exprim rii copilului depind de munca 
depus  de p rin i în aceast  direc ie. 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (ex: 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocup  i de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt  spiritul de observa ie, memoria i 
gândirea. P rin ii încearc  s  explice copiilor sensul unor fenomene i obiecte pentru a le putea 
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în elege. Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul 
de înv are. P rin ii trebuie s -i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite colare, c r i de 
lectur , manuale colare etc., cât i ni te condi ii bune de munc : un birou, un computer i nu în 
ultimul rând lini te pentru a se putea concentra. P rin ii trebuie s - i ajute copiii la înv t tur ; ajutorul 
trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze temele copiilor. Cu timpul, 
p rin ii se vor limita la controlarea temelor de cas  i a carnetului de note. Deci, atitudinea p rin ilor 
trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  nu se intereseze deloc de 
rezultatele acestuia. 

3. Educa ia moral  a copiilor. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, 
cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  
cel mai mult; p rintele este un exemplu pentru copil. P rin ii le spun copiilor ce e bine i ce e rau, ce 
e drept i ce e nedrept, ce e frumos i ce e urât în comportamente. Aceste no iuni îl ajut  pe copil s  
se orienteze în evaluarea comportamentului s u i a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrum  
s  fie sociabil, s  fie un bun coleg i prieten. 

Familia este matrice de via  fundamental  pentru existen a i formarea personalit ii elevului, 
ca mediu educativ determinant, dar i ca surs  de dezadaptare colar  i de comportament deviant al 
elevului, prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. Ca o concluzie, modelele de conduit  
oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, precum i climatul socioafectiv în 
care se exercit  influen ele educa ionale constituie primul model social cu o influen  hot râtoare 
asupra copiilor privind formarea concep iei despre via , a modului de comportare i rela ionare în 
raport cu diferite norme i valori sociale. Strategiile educative  la care se face apel în familie, mai 
mult sau mai pu in con tientizate, determin  în mare m sur  dezvoltarea personalit ii, precum i 
rezultatele colare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul tradi ional al 
colii. Aceasta influen eaz  atitudinea copilului fa  de înv tur , de aceea colarizarea nu se poate 

realiza far  participarea activ  a p rin ilor.  
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CONFLICTELE I COMPORTAMENTUL HIPERACTIV (STUDIU) 

 

 

Prof. Olescu Ileana 

coala Gimnazial  M dulari - Cerni oara, Jude ul Vâlcea 

 
 
 
Elevii cu comportamente explozive genereaz  lan uri de conflicte. Pentru rezolvarea lor, este 

necesar în primul rând un program individualizat de interven ie vizând schimbarea comportamentului 
acestora. 

I. P r i:  copil – coal  – p rin i 
II. Cauze 
Tabloul familiei: V.G. este un b iat de 8 ani,  provine  dintr-o familie în care predomin  certurile 

i se consum  alcool. Copilul  mai are doi fra i( V.R elev în clasa a VIII-a i V.M. elev  în clasa a 
IV-a). Uneori tat l copiilor pleac  la munc  în str in tate, dar la întoarcere aceea i atmosfer  se 
instaleaz  în familie. Familia este asistat  social. 

III. Manifestare 
Tabloul copilului: Înc  din clasa preg titoare am dedus câteva caracteristici care-l diferen iau 

pe acesta de ceilal i elevi din clas . În timpul activit ilor are  episoade dese de neaten ie i 
neimplicare. În clasa I, a devenit tot mai agitat.  Datorit  impulsivit ii, produce mereu accidente de 
tipul: se ciocne te cu al ii, împinge, love te etc. În privin a sarcinilor colare, acest copil nu reu e te 
niciodat  s  le duc  la bun sfâr it. Acest lucru se poate observa mai ales în activit ile care reclam  
efort intelectual.  Munca lui este dezordonat  i superficial . Limbajul este mai s rac, se exprim   
greoi. Toate acestea au dus la achizi ii colare sc zute. 

Ini ial, mama a avut o perioad  de negare, aproape un an colar , nu a acceptat c  b iatul are o 
problem  de comportament, nu a colaborat cu înv torul clasei, ar tându- i în permanen  
nemul umirea fa  de m surile luate pe parcursul activit ii colare. Abia în timpul clasei  I, mama a 
recunoscut în cele din urm  c  este violent în vorbire i comportament, chiar i acas .   

 Copilul are întârzieri în înv are, dar, cu un program clar de activit i  i cu foarte mult  r bdare, 
se va reu i un progres care s -i dea încredere în propria persoan . 

IV. Solu ii 
1. STABILIREA ECHIPEI CARE PARTICIP  LA SOLU IONAREA PROBLEMEI 

• Înv toarea clasei/Mama 
2. STABILIREA OBIECTIVELOR 
A. Obiective pe termen lung: 
• Diminuarea comportamentului impulsiv în timpul orelor i în familie; 

• Îmbun t irea capacit ii de concentrare i a vigilen ei; 
• Formarea unor deprinderi motorii elementare; 
• Stimularea limbajului, dezvoltarea exprim rii orale; 
• Îmbun t irea productivit ii i a performan elor colare; 
• Îmbun t irea rela iilor sociale, accepatrea lui de c tre colegii de clas ; 
• Îmbun t irea interac iunii înv toare-elev în timpul orelor. 

B. Obiective pe termen scurt: 
• S  î i men in  aten ia concetrat  pentru mai mult timp; 
• S  poat  rezolva sarcinile trasate de înv toare, finalizându-le; 
• S  respecte „Regulile clasei”; 
• S  întrebe i s  r spund  la întreb ri; 
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• S  ia parte la activit ile de înv are în grup; 
• S  respecte „Regulile familiei”; 
• S  scad  num rul comportamentelor impulsive la coal  i în familie. 

 
V. Monitorizare 
Strategia de interven ie: 
 Înv toarea planific  activit i suplimentare de recuperare; 
 Copilul este încurajat, l udat i recompensat des pentru realiz rile sale; 
 Copilul este încurajat s  solicite explica ii suplimentare i ajutor atunci când nu reu e te s  

rezolve o sarcin , decât s  o abandoneze; 
 Copilului i se explic  simplu i clar ce este important i ce nu este; 
 Copilului i se explic  clar i repetat sarcinile colare; 
 Este integrat într-un subgrup al clasei care-l sprijin  moral i în timpul activit ilor de înv are; 

Metode: Observa ia copilului, analiza cazului, jocul de rol, jocul de mas  i cu reguli,  pove tile 
terapeutice. 

 
PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZAT: Are la baz  metode i strategii centrate pe copil, 

în func ie de particularit ile lui, pentru a crea un mediu care s  favorizeze i s  sprijine înv area, 
integrarea elevului i evitarea marginaliz rii lui, dar i centrate pe familie. 

Terapia cognitiv-comportamental  : Scopul acesteia a fost diminuarea tulbur rilor de 
comportament ale copilului prin demersuri care includ  metode de auto-educa ie, interven ii prin joc, 
precum i demersuri de management al comportamentului. Obiectivul central al demersurilor de auto-
educare este îmbun t irea capacit ilor de autoreglare i a strategiilor reflexive de rezolvare de 
probleme.  

Tehnicile de management al comportamentului sunt centrate pe respectarea anumitor reguli i 
pe oferirea de recompense. Astfel, au fost discutate cu copiii „Regulile clasei”, stabilind cu to ii, 
anumite reguli de comportament pentru anumite situa ii, urmând ca ei s  se observe i s  se 
monitorizeze. Dac  regulile erau respectate, elevul V. G. era recompensat prin laud , încurajare, dar 
i prin oferirea de puncte, înt rindu-se în acest fel comportamentele pozitive. Am recurs la terapia 

prin joc. Nu uit m nici de metodele de înt rire: înt rirea social  a fiec rei activit i de joc i înt rirea 
prin oferire de puncte. 

Dezvoltarea abilit ilor de comunicare i rela ionare: Scopul acestei ac iuni este i activizarea 
vocabularului pe baza experien elor imediate, cu cuvinte care denumesc fenomene observate, 
cunoscute, însu iri caracteristice, ac iuni, pozi ii spa iale, rela ii interpersonale, unele tr iri afective, 
descrieri 

Obiectivele ac iunii sunt conturate inând cont de particularit ile individuale i de vârst  ale 
lui V. G.: 
• s  transmit  un mesaj simplu în cadrul activit ilor de înv are; 
• s  primeasc  mesaje, s  îndeplineasc  ac iuni simple; 
• s  r spund  adecvat ( verbal sau comportamental) la ceea ce i se cere; 

Aceast  activitate este reluat  de c tre înv toare în cadrul activit ilor de înv are la clas . Se 
va apela frecvent în  cadrul lec iei la activit i cu sarcina: “Poveste te ce vezi în imagini”. Pentru a-l 
include în activitate, acesta va fi solicitat s  r spund  la întreb ri cu grad mic de dificultate.  Pentru 
fiecare r spuns este recompensat verbal iar atunci când este ajutat i se ofer  un stimul pozitiv – prin 
atitudinea pozitiv  i mijlocit  de diverse situa ii de înv are i socializare . 

Consilierea familiei (Programul p rinte-copil): Scopul programului p rinte-copil este acela de 
a induce modific ri în interac iunile p rinte-copil, acestea constituind o premis  a reducerii 
problemelor comportamentale ale copilului în familie. 

Punctele centrale ale programului sunt modul în care caracteristicile copilului, cele ale p rin ilor 
i problemele familiale influen eaz : 

 comportamentul copilului, 
 percep ia comportamentului copilului de c tre p rin i i 
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 reac iile p rin ilor la comportamentul copilului. 
Reducerea tensiunilor în familie poate avea o importan  major  în diminuarea problemelor 

comportamentale ale copilului, de aceea ele au fost discutate în cadrul programului p rinte-copil. 
VI. Concluzii 
Problemele de concentrare i men inere a aten iei  impun o monitorizare constant  din partea 

unui cadru didactic asupra elevilor cu aceast  deficien . Sarcinile didactice trebuie s  fie cât mai clar 
i concis formulate (litere mai mari, pagini mai pu in înc rcate), eventual împ r ite în sub-sarcini.  

Activitatea  s-a axat pe urm rirea evolu iei copilului implicat i pe crearea de prilejuri pentru a 
exersa suplimentar activit i necesare urm rind totodat  dezvoltarea încrederii în for ele proprii. 
Acest fapt l-am realizat prin aplicarea unor metode i procedee eficiente pentru integrarea copilului 
în colectivul clasei, rela ionarea sa cu ceilal i copii i cu adul ii, formarea deprinderilor 
comportamentale, socio-afective, practice. 
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,,D ruind vei dobândi” - proiect de integrare a elevilor cu CES 

 

 

Prof. Simina Olga 

coala Gimnazial  Special -CRDEII, Cluj-Napoca 

 

 

Copilul este considerat un ,,cet ean” în devenire asupra c ruia ac ioneaz  familia coala, 
societatea. Evolu ia lui depinde într-o mare m sur  de educa ia din cadrul familiei. A adar, ,,arta de 
a fi p rinte” este definitorie în formarea personalit ii copilului. 

Prin educa ie, copilul are posibilitatea s - i însu easc  noi cuno tin e, s - i formeze priceperi 
i deprinderi, s - i descopere calit ile native i s  ating  un poten ial maxim. coala i familia sunt 

dou  institu ii cu rol decisiv în formarea personalit ii copilului astfel încat acest poten ial s  fie 
dezvoltat iar integrarea socio-profesional  a acestuia s  fie deplin . În acest sens profesorilor le revine 
revine responsabilitatea uria  de a fi al turi de copil pe toat  perioada form rii acestuia ca om deplin, 
st pân pe for ele proprii dar în acela i timp deschis c tre nevoile celorlal i.  

Pornind de la aceste gânduri, ne-am propus s  desf ur m un proiect în cadrul c ruia s  
demar m o ac iune umanitar  pentru copiii de la coala Gimnazial  Special  –CRDEII, din Cluj-
Napoca, implicând comunitatea local  în ac iuni de strângere de fonduri, dar i pe ace ti copii în 
activit ile proiectului, pentru a le îmbog i experien a social  i a le forma deprinderi morale, în 
acord cu no iunile i normele morale transmise în cadrul activit ilor educative. Primele deprinderi 
morale însu ite de copii se datoresc imit rilor persoanelor din jur, de aceea ne-am dorit ca noi, cadrele 
didactice, cu sprijinul p rin ilor precum i al altor cet eni din comunitatea local , s  oferim un bun 
exemplu copiilor. 

S-a dorit sensibilizarea  comunit ii fa  de nevoile copiilor de la coala Gimnazial  Special -
CRDEII din Cluj-Napoca i oferirea unor momente deosebite, cu ocazia s rb torilor de iarn . De 
asemenea, prin acest proiect se urm re te implicarea acestor copii în activit i de realizare a unor 
obiecte decorative i felicit ri cu tematic  de Cr ciun, precum i organizarea unui târg pentru 
promovarea acestor materiale. 

Obiectivele proiectului au fost: 
 Formarea i dezvoltarea a unor deprinderi i comportamente morale ( empatia, 

altruismul, responsabilitatea ) 
 Dezvoltarea creativit ii i abilit ilor practice i de colaborare prin solicitarea copiilor 

de a  realiza în echip  diverse obiecte decorative i a preg ti un moment artistic 
 Atragerea de fonduri pentru ajutorarea acestor copii prin implicarea în mod direct a 

comunit ii locale în ac iuni umanitare  
Grupul int : 
 copiii de la  coala  Gimnazial  Special  –CRDEII (Clasa a VIII-a B) 

 

Continutul proiectului a vizat: 
 Confec ionarea unor costume necesare  unui moment artistic 
  Preg tirea scenetei ,,Na terea Domnului’’ de c tre elevii clasei a VIII-a B de la coala 

Gimnazial  Special -CRDEII 
 Realizarea de obiecte decorative, felicit ri, icoane pe sticl , pentru Târgul de Cr ciun 
 Realizarea spectacolului umanitar pe scena Casei Radio 
 Vânzare de obiecte în cadrul târgului amplasat în holul Casei Radio 
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Rezultatele  a teptate au fost: 
       • La nivelul elevilor: 
- Dezvoltarea spiritului de munc  în echip , responsabilizarea individului în cadrul grupului; 
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa  de sine, ca persoan  unic , valoroas , dar i fa  de 

ceilal i semeni; 
- Optimizarea perspectivelor elevilor asupra propriului lor viitor; 
- S rbatorirea Cr ciunului f r  lipsuri materiale 
        • La nivelul membrilor parteneri: 
- Încurajarea colabor rii diferitelor institu ii pentru finalizarea unui proiect de o mare amploare; 
- Încurajarea parteneriatelor educa ionale;  
 
O alt  ac iune prin care am urm rit cultivarea spiritului altruist i deschiderea c tre cei cu nevoi 

speciale a fost parteneriatul cu Centrul de zi pentru Socializare i  Integrare  Social  ,,Napoca 
Protheus”, parteneriat care a urm rit desf urarea unor activit i împreun  ace ti tineri i p rin ii lor. 

Una activit i a fost:  
,,O, ce veste minunat  ! “ 
Tipul activit ii: cultural  - Recital de colinde  
Data: decembrie 2021 
Locul desf ur rii: coala Special -CRDEII 
Num r de participan i: 25 elevi, 5 profesori 
Responsabili:  
Simina Olga 
Beneficiari: Elevii colii Speciale-CRDEII i tinerii Centrului ,,Napoca Protheus”, cadre 

didactice, p rin i 
Mijloace: scurt  prezentare a obiceiurilor de Cr ciun în diverse zone ale rii 
Modalit i de evaluare: fotografii ata ate albumului parteneriatului 
Descrierea activit ii: 
Elevii vor sus ine un recital de colinde în prezen a p rin ilor, cadrelor didactice, a colegilor 
Implicarea p rin ilor în ac iunile educative desf urate la nivelul colii contribuie la poten area 

func ion rii educa iei colare i la echilibrarea rela iilor interpersonale între elevi i diminuarea 
inadapt rii colare. 

Omul este o fiin  social , creat s  tr iasc  în colectivitate.El poate ajunge la o dezvoltare 
deplin  a facult tilor sale intelectuale i psihice doar în prezen a i în rela ie cu semenii s i. În absen a 
acestor rela ii, el nu poate fi con tient de poten ialul s u afectiv. 

S  fii un educator bun, înseamn  s  reu e ti s  formezi conduite morale, s  s de ti în inimile 
copiilor dorin a de a fi bun, milos, altruist cu ceilal i i aceasta se poate realiza  punându-i de la o 
vârst   fraged  în situa ia de a face un gest nobil. 
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ROLUL COLII I AL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 
 
 
 

Prof. înv. Pre colar OLOERIU CAMELIA ALINA 
Gr dini a cu P. P. ”Albinu a” nr. 1, Z rne ti 

 
 

 
Consider c  rolul colii este foarte important in via a oricarui copil. Pentru întarirea 

ata amentului dintre scoala si copil este nevoie ca parintele sa inteleaga cu adevarat semnifica ia i 
valorile acestui termen, precum si modul in care scoala ajunge sa influenteze dezvoltarea intellectual  
a copilului. Din punct de vedere al parin ilor, definirea rolului colii este foarte diferit . Aceasta cu 
atât mai mult cu cât fiecare parinte a avut o experien a personal  ( placut  sau neplacut ) in postura 
de elev. Unii parinti v d coala ca pe un laborator in care copilul, odata introdus, este supus unor 
operatii stiintifice. In urma acestora, se presupune ca, dupa cativa ani, el va deveni mai destept, mai 
invatat, mai luminat. Parintii din aceasta categorie manifesta deplina incredere in institutia de 
invatamant, fara sa se implice in mod deosebit in activitatile pe care le desfasoara ea. ”De aia te trimit 
la scoala: sa inveti!” 

In primul rând coala este institutia care organizeaza trairea unei experiente de invatare.  Ea 
urmareste atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode si mijloace stiintifice. Scoala informeaza 
si formeaza elevii tinand cont de anumite principii, avand grija sa evalueze modul in care obiectivele 
au fost atinse. Prin urmare, scoala nu este singurul laborator in care copilul invata ci doar unul dintre 
ele, mai specializat si competent in domeniul educatiei decat altele.  E bine ca parintele sa aiba 
incredere in scoala, dar pentru ca educatia copilului sa se ridice la nivelul asteptat, el trebuie sa se 
implice, sa colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele si obiectivele propuse sa fie 
convergente. De asemenea, chiar daca ”scoala vietii” are un rol important in viata fiecaruia dintre noi, 
aceasta s-a dovedit a fi de multe ori insuficienta. De aceea, o educatie dobandita in mediul scolar a 
reprezentat intotdeauna o baza foarte buna peste care s-a cladit experienta de viata. Pentru unii parinti 
o scoala buna este institutia in care li se da voie copiilor sa isi dezvolte nestingheriti personalitatea 

In al doilea  rând indiferent de situatie, nu trebuie sa negam faptul ca scoala este o institutie 
educativa destul de importanta, cu reguli stricte ce trebuiesc a fi respectate in asa fel incat copilul sa 
beneficieze de cea mai buna invatare. Solicitarile cadrelor didactice nu fac altceva decat sa il ajute pe 
copil sa se identifice din punct de vedere profesional in societate, determinand capacitatea acestuia 
de invatare si acumulare a cunostintelor necesare pentru viata.   

De asemenea, prin scoala copilul va putea interactiona cu colegii de clasa, va reusi sa se 
integreze intr-un mediu social nou, va dobandi anumite abilitati practice de invatare a limbilor straine 
ori de manuire a calculatorului. Acesta va fi invatat, ascultat si evaluat cu regularitate in asa fel incat 
profesorii sa se asigure ca micutul a acumulat cantitatea de cunostinte necesare pentru parcurgerea 
fiecarei perioade de studiu, folositoare in anii de mai tarziu. Daca parintele manifesta nemultumire 
fata de invatator, iar copilul este constient de acest lucru, peste cativa ani va intampina probleme de 
disciplina create de copil. 

In concluzie, daca atitudinea parintelui fata de scoala si fata de invatator este indiferenta sau 
potrivnica, copilu va surprinde repede acest lucru si va invata sa manifeste negativism fata de orice 
forma de autoritate ( inclusiv si in mod special fata de parinti). Daca parintele doreste ca fiul / fiica 
sa se dezvolte armonios, sa invete respectul fata de reguli si autoritati, este bine sa coopereze cu 
cadrele didactice iar daca exista nemultumiri sau divergente de opinie in ceea ce priveste metodele 
dascalului, e bine ca parintele sa comunice cu acesta, fara a-si manifesta dezaprobarea sau 
nemultumirea de fata cu copilul. 
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INFLUEN A FAMILIEI I GR DINI EI ASUPRA DEZVOLTATII 

PERSONALIT II PRE OLARILOR 

 

 

OLTEANU KRISTINA 

GR DINI A ,,RAZ  DE SOARE”, PLOIE TI 

                                                                      

 

Pre colaritatea, sau cea de a doua copil rie, se caracterizeaz  printr-o deosebit  receptivitate la 
influen ele  mediullui i prin ritmuri accelerate de dezvoltare psihic . Familia este factorul cu cea mai 
mare contribu ie la a acest proces, de care gr dini a trebuie s  in  seama. Se tie c  pentru marea  
majoritate a pre colarilor, gr dini a este cel de al doilea factor care exercit  influen e puternice asupra 
form rii personalit ii lor. De fapt, dezvoltarea optim  a copilului se petrece în condi iile ac iunii 
concordante a acestor doi factori. Pentru a cunoa te bine copilul în scopul de a-l educa bine,s  se 
studieze de aproape locul pe care copilul el îl ocup  în via a grupului familial, s  se studieze 
trebuin ele pe care acest grup îi d  posibilitatea s  i le satisfac , precum i  dificult ile  pe care el le 
poate înt lni în mediul respectiv i rolul  pe care fiecare din membrii familiei i-l asum  în fa a lui. 

În mod natural, familia este primul factor care contribuie la stucturarea componentelor de baz  
ale personalit ii copiilor. Copilul se g se te astfel introdus de la început într-un e antion foarte 
reprezentativ al societ ii, cu diversitatea ei de persoane, cu încruci area de genera ii, cu prezen a la 
un loc a trecutului i viitorului i cu profunda solidaritate care leag  între ei to i membrii. 

Familia ca unitate relativ restr ns  ofer  copilului rela ii interpersonale i modele 
comportamentale necesare preg tirii acestuia pentru via . Pe bun  dreptate, p rin ii contribuie la 
dezvoltarea psihic  a copiilor lor, nu at t prin vorbe,c t i prin faptele lor,prin via a i interac iunile 
de fiecare zi. 

Procesul acesta este îns  dependent i de modul în care p rin ii reac ioneaz  la manifest rile 
copilului. 

Un exemplu: o feti  se joac  cu fratele ei mai mare, simul nd c  au un magazin. Ei vor s  
,,v nd  “ m ncare i pentru aceasta au aranjat c teva cutii în care s  pun  m ncare i c teva sticle în 
care s  pun  suc. Ei iau m ncare i suc din frigider i pun în cutii i sticle. Tat l lor observ  la un 
moment dat ceea ce fac cei doi copii. ,,P rintele încearc  s  le explice copiilor c  m ncarea este 
necesar  pentru familie. El le-a oferit alte obiecte non-alimentare cu care s  continue jocul. Tat l s-a 
sim it sup rat la început, dar satisf cut atunci c nd copiii au în eles i i-au urmat rug mintea. 

Copiii au fost dezorienta i la început,pentru pu in timp, dar ,apoi, au f cut  ce le-a cerut 
p rintele, chiar dac  dorin a lor de a face ceea ce este interzis a r mas. Tat l a cerut copiilor s  
utilizeze lucruri imaginare în loc de m ncare. El se sim ea iritat. Copiii au început s  utilizeze ap  în 
loc de suc i juc rii în loc de m ncare. Copiii s-au sim it un pic inconfortabil, dar ei vor putea s  
foloseasc  ap  în loc de suc c nd se vor juca în viitor. S-au promovat factori de rezilien  :ordine i 
reguli în cas ; rela ii de încredere; modele de rol; încurajare pentru autonomie  i independen , 
controlarea sentimentelor i impulsurilor astfel înc t s  nu se comporte cu sup rare; rezolvarea 
problemelor i utilizarea creativit ii. 

Contribu ia mare a familiei la modelarea comportamentelor copiilor  i la dezvoltarea 
personalit ii lor se explic , pe de o parte,prin capacitatea de înv are i deosebita lor receptivitate la 
ceea ce vine de la p rin i i, pe de alt  parte, prin felul în care p rintii r spund nevoilor lor .Procesul 
acesta este îns  dependent i de modul în care p rin ii reac ioneaz  la manifest rile copilului. Se tie 
c  cei mici imit   imediat ceea ce fac p rin ii, chiar dac  gesturile nu li se potrivesc totdeauna. 
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Comportamentele care se însu esc prin înv are inten ionat  se vor înmul i i se vor complica treptat, 
o dat  cu cre terea copilului. Dar succesul ac iunilor educative ale p rin ilor sunt condi ionate de 
climatul socio-afectiv din familie i de concep ia educativ   dup  care p rin ii se orienteaz . Din acest 
punct de vedere exist  evidente diferen e între familii i între rezultatele ac iunilor educative. 

Prin urmare, familia este pentru copil un mediu foarte necesar dezvolt rii sale fizice i psihice. 
Ea îndepline te rolui formative specifice i de neînlocuit. Dar familiile nu sunt egale din punctul de 
vedere al presta iilor educative. În acela i timp, oric t de bogat  ar fi via a de familie i oric t de 
optime ar fi rela iile din cadrul ei, ea singur  nu poate asigura toate nevoile  de dezvoltare ale copiilor. 
De aceea, intrarea în gr dini  a copilului va întregi gama ac iunilor i rela iilor necesare dezvolt rii 
sale. Copilul trebuie informat de schimbarea ce va urma. I se poate ar ta gr dini a sau o sal  de grup  
,i se explic  rolul institu iei in via a fiec ruia dintre noi; to i copiii merg la gr dini  ; acolo ne juc m 
i ne facem prieteni noi, înv m lucruri interesante, ne odihnim, mergem în excursii, la teatru de 

p pu i, ne s rb torim zilele de na tere, facem spectacole,serb ri, înv m s  fim independen i. 
De asemenea, fa  de achizi iile din familie ale copilului, gr dini a trebuie s  urm reasc  

dezvoltarea altora noi, pentru care ea are mai bune condi ii. Abia în acest mediu se pot forma conduite 
de colaborare, coac iune, cooperare,pentru c  aici copilul tr ie te rela ionarea cu egalii i are astfel 
posibilitatea s - i construiasc  o imagine de sine adecvat  care s  fie baza pentru ini iative, implicare, 
ac iune, în grup, etc. Prin urmare, gr dini a complementarizeaz  i l rge te educa ia în familie, dar i 
o dep e te prin nivelul activit ilor instuctiv-educative i competen a educatoarelor. De acum încolo 
evolu ia lui depinde de modul în care vor ac iona împreun  gr dini a i familia.  

Gr dini a nu diminueaz  deloc importan a educa iei în familie ci ea întrege te i amplific  
presta ia p rin ilor, dar, în acelasi timp, ea exercit  influen e hot r toare pentru dezvoltarea pozitiv  
a copiilor i pentru preg tirea lor pentru coal  i via . 
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De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani 
de-acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse 
norme ori reguli de politete, in special. 

Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea 
achizitiilor”, este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise 
aceste informatii, de catre cine si in ce mod. Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi 
petrece cel mai mult timp cu familia, in special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare 
influenta asupra lui. 

Familia reprezint  primul spa iu formativ pentru copil, reprezint  mediul socio-cultural în care 
copilul s-a n scut, în care cre te. De aceea, este foarte important respectul pentru mo tenirea cultural  
a fiec rei familii i valorificarea acesteia. 

Se pot creiona, evident, generaliz ri. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 
în elege, în mod tradi ional, un copil „bine crescut” reg sim: 

Salutul. Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”. 

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i s  sus in , la 
rându-i, conversa ia, î i a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma adul ilor. Jocurile 
copiilor sunt experien e care, pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente corecte. Un copil 
„bine crescut” î i respect  partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor specifice 
vârstei lui. 

În elegerea normelor sociale. Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu ajutorul 
p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea ce „nu se face” în societate. O bun  cre tere implic  i cunoa terea 
i aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care tr im: trebuie s  ne a tept m rândul la magazin, la 

medic sau la leag nul din parc, spunem „te rog”, „mul umesc” i „cu pl cere”, nu înc lc m drepturile 
celorlal i prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de lini te, respect m simbolurile, 
credin ele i valorile noastre i ale celor de lâng  noi. 

Manierele la mas . O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor, respectul 
comesenilor i a celui/celei care serve te masa. 

Recunoa terea gre elilor. „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie magic . Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. Astfel, va înv a c  recunoa terea 
gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn de sl biciune, ci de respect i demnitate. 

Tact i toleran . Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în timp 
– între râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te, care deschide r ni. i îl va evita pe cel 
din urm . 
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Bineîn eles c  toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experien e, cu încerc ri, 
e ecuri i reu ite. i bineîn eles c  exist  uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim s -l 
insufl m copilului nostru, precum i zile în care ni se pare c  totul e în zadar i c  toate lec iile pe care 
te-ai str duit s  le predai copilului t u au trecut pe lâng  el f r  s  lase urme semnificative.  

Probabil c  solu ia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de cre terea unui copil, 
perseveren a. i exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile sus inute nu vor întârzia s  dea 
roadele mult-a teptate. 
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Funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici le creeaz  în prezen a 

familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i 
exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere 
a rolurilor pe care le adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care 
s -i ajute s  în eleag  i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i.Cel mai bun 
predictor al succesului elevilor este m sura în care familiile încurajeaz  înv area acas  i se implic  
în educa ia copilului lor. 

Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp 
ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde 
interesul pentru coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a asculta 
preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici.Potrivit speciali tilor, 
implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, precum:  

 S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 
 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 

 

Iat  câteva modalit i prin care po i s  te implici activ în educa ia copilului: 

 Comunic  regulat cu cadrele didactice ale copilului. Pune întreb ri cheie, precum: în ce 
domenii se descurc , ce mai poate fi îmbun t it i cum îl po i sus ine i ajuta de acas ; 

 Particip  la cât mai multe activit i colare: edin e cu p rin ii, serb ri, festivit i sau lec ii 
deschise; 

 Planific  excursii cu scop educa ional în afara colii. Câteva exemple de activit i – excursii, 
tururi de muzee, vizite la bibliotec . Dac  cel mic înva  despre animale, a i putea merge împreuna 
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la un muzeu de tiin e naturale. Acest lucru îi va oferi copilului posibilitatea de a aplica în via a real  
cuno tin ele pe care le-a dobândit la gr dini  sau coal ; 

 Organizeaz  lec ii interactive acas . Activit ile domestice pot îmbun t i procesul de 
înv are. De pild , po i crea cântece i rime cu vocabularul înv at la clas , ori s  înlocuie ti anumite 
instrumente muzicale cu obiecte casnice. O sesiune de g tit distractiv  îi poate oferi celui mic ocazia 
de a- i dezvolta în elegerea despre s n tate i nutri ie; 

 Urm ri i împreun  filme i videoclipuri educa ionale; 
 Pune întreb ri în mod regulat despre cum a fost la coal , dac  a înv at ceva nou, precum i 

despre cea mai grea parte a zilei. Comunicarea acas  îi încurajeaz  pe copii s  revizuiasc  ceea ce au 
înv at pe parcursul zilei; 

 Pune bazele înv rii unei limbi str ine. De i înv mântul formal poate include predarea unei 
limbi str ine, acas  poate fi mediul în care copilul s  se familiarizeze cu vocabularul i expresiile de 
baz . Po i face acest lucru prin desene animate în limba englez , de pild , în timp ce po i eviden ia 
anumite cuvinte cheie, precum fructe, animale sau membri ai familiei. 
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 Familia reprezint  locul în care copilul este îngrijit, educat, educa ia în familie precedând-o 

pe cea institu ional . Copilul, în primii ani de via  este dependent de p rin i, iar ace tia nu trebuie s  
fie preocupa i doar de latura fizic  a îngrijirii lui, ci s  aib  în vedere educa ia psiho-social , corelând 
posibilit ile fizice cu cele psihice. Educa ia în familie pune bazele dezvolt rii psihice a copilului, iar 
educa ia sa la nivel psihic trebuie s  urm reasc  pas cu pas evolu ia fizic , urm rindu-se concomitent 
educa ia intelectual , moral  în scopul form rii caracterului. Cel mai important rol în evolu ia psihic  
a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceast  vârst , rolul exemplului este foarte 
important. 

Educa ia copilului este cea mai profitabil  investi ie (în timp, aten ie, în elegere, dragoste) pe 
care o pot face p rin ii pentru ei. Educa ia pozitiv  a copilului presupune a aduce în rela ia p rinte-
copil c ldura, structura i limite, în elepciunea de a transforma orice situa ie cotidian , cât ar fi de 
negativ , de provocatoare, într-o lec ie de empatie, respect, în elegere a nevoii care a creat acea 
situa ie. 

Împlicarea p rin ilor este crucial , mai ales în primii ani de via .  Nu degeaba se spune c  „cei 
apte de ani de acas ” î i pot spune cuvântul asupra comportamentului unui om. Prin urmare, rolul 

familiei, al p rin ilor în educarea copilului este unul cu o însemn tate uria . Mama i tata sunt cei 
care trebuie s  înve e prichindelul despre primele lucrurile cu care acesta poate lua contact. În rest, 
pe m sur  ce trece timpul, intervin i dasc lii sau al i mentori. Este indicat ca educarea în familie s  
nu se fac  cu severitate sau într-un mod foarte teoretic. Micu ul trebuie pus în fa a unor fapte, pentru 
a în elege ceea ce este gre it. De aceea, practica este esen ial  în educarea unui bebelu  sau a unui 
copil de 1 an, 1 an i jum tate, 2 sau 3 ani. Pe m sur  ce acesta cre te, i se pot explica printr-un dialog 
efectele unor anumite ac iuni. 

Atmosfera afectiv  din familie are o influen  hot râtoare asupra dezvolt rii psihice în mica 
copil rie. În primii ani de via , copilul r spunde la tot ce se întâmpl  în jur prin reac ii emotive care 
vor determina direc ionarea activit ii i atitudinilor de mai târziu. N zuin ele copilului se formeaz  
în mica copil rie prin exemplul celor din jur. În familie, copilul înva  limbajul i comportamentul 
social, î i formeaz  aspira ii i idealuri, convingeri i aptitudini, sentimente, tr s turi de voin  i 
caracter. Întotdeauna ambian a, climatul din familie influen eaz , în raport cu natura sa, personalitatea 
copilului.  

Important  pentru formarea copilului în sensul cultiv rii i promov rii adev rului este 
consecven a între vorba i fapta adultului, între cele teoretizate i cele ce-i pot fi concret demonstrate. 
Aceluia i cadru educa ional de familie îi sunt proprii i cultivarea dragostei fa  de frumos, privit  ca 
un aspect al preg tirii bunului gust al copilului fa  de îmbr c minte, de inuta fizic , de cadru al 
locuin ei, precum i ca frumuse e în comportare, în rela iile cu cei din jur. 

„Cei apte ani de acas ” sunt opera p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. Copilul 
înva  în familie limbajul culturii în care tr ie te, deprinde normele, atitudinile, valorile i 
comportamentele necesare pentru a se integra în societate. 
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O caracteristic  definitorie a omului este aceea de a fi nu numai un produs al evolu iei biologice 

naturale, ci, în primul rând, al unei model ri sociale i culturale a personalit ii. 
În afara culturii i mediului social, individul, chiar dac  ar supravie ui fizic, nu ar deveni înc  

o fiin  uman  în sensul plenar al acestui termen, ci un "hominid" destul de pu in adaptat în lupta 
pentru existen . Limbajul, gândirea i voin a nu sunt caracteristici intrinseci biotipului, ci un rezultat 
al procesului de inser ie social .  

În aceast  direc ie, este foarte instructiv  experien a celor 52 de copii-lupi (cazuri izolate de 
fiin e umane care, pierdute la o vârst  infantil , au fost adoptate de animale i crescute la un loc cu 
puii lor) descoperi i la diferite vârste i grade de evolu ie în mai multe ri ale lumii. i anume, nici 
unul dintre ace tia nu avea tr s turi umane specifice: mers biped, limbaj articulat, conduita logic , 
evolu ie afectiv  sau voli ional . Este celebru cazul celor dou  feti e, Amala i Kamala, descoperite 
într-o p dure tropical  într-o stare complet animalic  i crescute apoi într-un orfelinat. Amala nu a 
supravie uit decât aproape un an, iar Kamala, dup  7 ani de eforturi, în vârst  de 17 ani, nu st pânea 
înc  mersul biped i folosea abia 40 de cuvinte. 

Avem, în acest fel, argumente indubitabile asupra rolului decisiv al înv rii i socializ rii în 
formarea personalit ii umane. 

În acela i timp, nu trebuie uitat nici faptul c  ac iunea de socializare este posibil , deoarece 
fiin a uman  este de la început structural educabil . Un psiholog american, Kellog, dorind s  furnizeze 
un experiment complementar asupra copiilor -lupi, a crescut un pui de cimpanzeu, Goa, împreun  cu 
fiul s u, Donald. Cele dou  fiin e au fost tratate pe cât posibil identic timp de 10 luni. În ciuda acestui 
fapt, puiul de animal a devenit o maimu  semidresat , în timp ce Donald - un copil obi nuit. 

Ca form  particular  a dezvolt rii, dezvoltarea psihic  i fizic  a individului cuprinde atât etape 
de evolu ie pur cantitativ , cre terea, cât i procesul calitativ al maturiz rii, deci al trecerii, de 
exemplu, de la structura infantil  la cea adult  a personalit ii.  

 
Factorii dezvolt rii personalit ii  
Majoritatea covâr itoare a speciali tilor înclin  ast zi spre teza c  personalitatea este o 

rezultant  a interac iunii dialectice dintre ereditate, mediu i educa ie. Aceast  formare a personalit ii 
se realizeaz  în procesul socializ rii, care impune determin ri specifice rela iei dintre componentele 
biopsihice i cele sociale. 

Pentru a putea clarifica dialectica rela iei dintre ereditate, mediu i educa ie, este nevoie s  
clarific m mai întâi no iunile respective:  

1. Ereditatea - premis  natural  a dezvolt rii psihoindividuale   
Ereditatea este o însu ire biologic  general  a organismelor vii ce se manifest  prin transmiterea 

unor caractere morfofiziologice de la ascenden i la descenden i. Exist  o ereditate general , a specie, 
i o ereditate special , particular , care se manifest  în transmiterea unor caracteristici 

individualizatoare.  
Orice om se na te cu un patrimoniu genetic denumit de regul , genotip.  
În stabilirea rolului patrimoniului genetic în procesul dezvolt rii trebuie s  l murim mai întâi 

con inutul eredit ii. Ce mo tene te individul prin ereditate? 
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Mai întâi datele esen iale ale speciei umane particularizate în "schema" corporal , în 
diversitatea organelor de sim  i a sistemelor anatomice, ca i în reflexele i trebuin ele fundamentale 
ce mijlocesc interac iunea cu mediul. Determinante genetic sunt i unele însu iri fizice (culoarea 
p rului, a ochilor, etc.) sau biochimice. Dar cele mai importante din punctul de vedere al 
educabilit ii, sunt caracteristicile ereditare cu valoare func ional  dintre care se deta eaz  
plasticitatea sistemului nervos central, unele particularit i anatomo-fiziologice ale analizatorilor i 
ale raporturilor de intensitate i echilibru dintre procesele nervoase fundamentale - excita ia i 
inhibi ia. 

Majoritatea cercet rilor actuale conduce spre concluzia c  poten ialul genetic al omului 
constituie premisa indispensabil  a dezvolt rii i form rii personalit ii. 

Sub raportul semnifica iilor psihopedagogice, elementele ereditare constituie un ansamblu de 
predispozi ii ce stau la baza dezvolt rii individului. Aceste predispozi ii au un caracter larg i 
polivalent. Polivalen a însu irilor ereditare este caracteristica lor cea mai semnificativ  sub raport 
educa ional. Se poate formula teza c  polivalen a datelor ereditare constituie premisa biologic  a 
educa iei i a educabilit ii. Ce înseamn  i cum se manifest  polivalen a eredit ii? Ea const  în 
faptul c  acela i ansamblu de predispozi ii ereditare poate evolua în sensuri diferite în condi ii diferite 
de mediu i educa ie. 

Din analiza raportului dintre ereditate, mediu i educa ie trebuie s  re inem, cu prec dere, ideea 
polivalen ei poten ialului genetic care anuleaz  teza eronat  a caracterului determinant i performant 
al eredit ii în evolu ia omului. Prin ereditate "se transmite" îndeosebi capacitatea omului de a 
reac iona plastic i variabil la influen ele mediului i educa iei.  

2. Mediul - cadrul socio - uman al dezvolt rii psihoindividuale   
Mediul este constituit din ansamblul condi iilor materiale i sociale ce contureaz  cadrul de 

existen a i de dezvoltare al omului. Între factorii de mediu ce influen eaz  procesul dezvolt rii 
omului putem distinge influen e ale mediului fizic (natural sau primar), cele ale mediului social i 
mai nou, dup  studii recente, mediul nutri ional (dat fiind impactul s u considerabil nu numai în 
planul cre terii i maturiz rii fizice, ci i în cel al dezvolt rii diferitelor procese i func ii ale vie ii 
psihice).  

Mediul fizic este cadrul natural în care se desf oar  via a oamenilor. El influen eaz  anumite 
aspecte ale schimbului de substan e dintre individ i mediu. Impactul s u asupra dezvolt rii psihice a 
copilului este nesemnificativ.Nu exist  dovezi c  particularit ile mediului fizic (clima, fauna, flora 
etc.) ar influen a nemijlocit caracteristicile i con inuturile dezvolt rii psihice a copilului .  

Influenta mediului fizic este mediat  totdeauna de factorii sociali.Cu toate acestea, anumite 
schimb ri ce s-au produs i se produc au efecte nocive (poluare, degradarea echilibrului ecologic etc.) 

Influen a cea mai important  o exercit  îns  mediul social. El este un ansamblu de condi ii, 
factori i rela ii, institu ii i grupuri sociale i ideologia subadiacent  acestora. Mediul social permite 
"umanizarea" copilului, în afara acestuia el r mânând la condi ia biologic  ini ial  (cazul feti elor 
Amala i Kamala). Ceea ce atest  c  maturizarea psihic  ce se deruleaz  în cadrul trasat de programul 
genetic al omului este condi ionat  de caracteristicile influen ei mediului ambiant i a celui socio –
uman, îndeosebi. Mediul social ac ioneaz  în mod direct  prin modelele pe care le ofer  noului venit 
comportamentele celorlal i membri ai societ ii c reia îi apar ine i prin acea enciclopedie rezumativ  
pe care o reprezint  limbajul în care s-a cristalizat întreaga experien  trecut  a grupului; în mod 
direct, având în vedere c  diverse personaje (de exemplu, p rin ii) care intervin în istoria individului 
de la începutul copil riei - faza crucial , care va marca întreaga dezvoltare ulterioar  - sunt ele înse i 
influen ate în personalitatea lor i în comportamentul lor fa  de el de c tre cultura respectiv . 

Mediul social este neomogen, ceea ce face ca influen a diferitelor sale componente s  fie 
neomogen . Diversele structuri ale mediului -   social -economice, profesionale, culturale, 
educa ionale etc. - influen eaz  neuniform evolu ia copilului i a personalit ii sale. Influen ele se 
diferen iaz  nu numai prin for a i con inutul lor, ci i prin gradul lor de organizare. Din acest punct 
de vedere putem distinge între influen e spontane (informale) i organizate (formale sau 
institu ionalizate). Componentele mediului social cu cea mai important  semnifica ie educa ional  
sunt: familia, coala, mass-media, institu iile i organiza iile socio- culturale. Nu pot fi ignorate nici 
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influen ele exercitate, adesea în mod spontan, de c tre ambientul rela ional informal în care se afl  
copilul (grupurile de joac , de prieteni, "civiliza ia str zii" etc.) 

 
3. Educa ia - factor determinant al form rii i dezvolt rii personalit ii  
Educa ia este factorul care mijloce te interac iunea dintre premisele ereditare i condi iile de 

mediu, orientând procesul form rii i dezvolt rii personalit ii în perspectiva unor finalit i formative 
explicite. Educa ia este, în ultim  instan , un proces sistematic i organizat de socializare i 
umanizare, de asimilare i interiorizare progresiv  a elementelor socio- culturale din mediul ambiant. 
Prin intermediul educa iei, copilul asimileaz  i interiorizeaz  - transferându-le în comportamente - 
modele, norme, valori, atitudini, cuno tin e etc. ce asigur  trecerea de la realitatea pur biologic , la 
cea social , uman . Pe aceast  baz  - având ca premis  predispozi iile ereditare - se edific  
personalitatea copilului. 

Premisa ac iunii educative se afl  în condi ia natural  a copilului care se na te polivalent i 
nedeterminat, ceea ce impune o perioad  relativ îndelungat  de formare i dezvoltare al c rui con inut 
i a c rei orientare sunt date de finalit ile educa iei. "Copilul cu polivalen a i nedeterminarea sa, 

este prin excelen  un animal educandum, o fiin  care cheam  educa ia." (Langeveld) 
Se poate afirma c  personalitatea copilului este rezultanta ac iunii conjugate a factorilor 

ereditari, de mediu i de educa ie, c  ea nu se poate configura adecvat decât prin considerarea i 
ac iunea lor paralel . "Cel mai important punct al acordului tiin ific rezid  în faptul c  nici o tr s tur  
sau calitate nu este exclusiv ereditar  i nici una nu este exclusiv ambiental  la origine" - subliniaz  
unul dintre cei mai remarcabili speciali ti în problematica personalit ii. 

Cu toate acestea, trebuie spus c  efectele formative ale ac iunii conjugate a factorilor stau sub 
semnul rolului conduc tor i determinant al educa iei. Acest rol al educa iei se manifest  atât în planul 
ac iunii, cât i în cel al efectelor. 

Exist  un consens (bazat pe rezultatele investiga iilor tiin ifice) asupra interac iunii optime i 
"echilibrului" (Piaget) dintre factorii interni (ereditari) i factorii externi (ambientali) ai dezvolt rii 
individului, consens ce ne fere te de exager ri într-o direc ie sau alta. Cu toate acestea, trebuie s  
admitem semnifica ia major , esen ial , a factorilor externi în maturizarea i dezvoltarea psihic  a 
individului. J. Piaget subliniaz  c  maturizarea sistemului nervos "deschide doar o serie de 
posibilit i", f r  îns  c  ele "s  actualizeze" relevant atâta timp cât condi iile mediului educa iei nu 
antreneaz  aceast  actualizare.  

Dac  factorii interni sunt cei care regleaz  ordinea stadiilor dezvolt rii psihice, cei externi 
confer  orientare, con inut i pot accelera ritmurile dezvolt rii ( i implicit ale progreselor în 
achizi ionarea cuno tin elor i comportamentelor).   

Trebuie spus, de asemenea, c  în vreme ce ponderea i semnifica ia factorilor interni este mai 
mare în achizi ionarea sau dezvoltarea conduitelor elementare, factorii externi - i îndeosebi educa ia 
- au rol covâr itor în formarea comportamentelor (intelectuale, afective, morale etc.) complexe.  

Cu cât ac iunea factorilor externi este mai bine organizat  i ordonat  în perspectiva unor 
finalit i clare, cu atât influen a lor modelatoare i stimulativ  asupra individului este mai mare. Acest 
nivel de "optimalitate" este realizat prin educa ie, care este o influen  organizat , con tient  i 
finalist .  

Ac iunea ei formativ  se afl  sub inciden a decisiv  a idealului de om al societ ii, care 
configureaz  un anumit model de personalitate ce urmeaz  a fi realizat în practic  prin intermediul 
educa iei.  

Pentru a atinge acest ideal, ac iunea educativ  este institu ionalizat , coala fiind institu ia 
educativ  cea mai important . Aceasta întrucât ea structureaz  un mediu educa ional optim a c rui 
influen  se realizeaz  constant, durabil, sistematic, pe baza investig rii tiin ifice a caracteristicilor 
psihoindividuale ale elevilor. 

În toate timpurile i orânduirile sociale a existat o atitudine favorabil  de încredere în for a i 
rolul educa iei. Astfel, Democrit afirmase c  în fiecare individ educa ia poate crea "o a doua natur ". 
Kant sus inuse c  "în educa ie st  marele secret al perfec iunii naturii omene ti". Comenius ar tase 

187



c  "nu se afl  alt mijloc mai puternic sub Soare pentru îmbun t irea vie ii omene ti decât o bun  
educa ie a tineretului". 
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Familia i coala - factori determinan i în educa ia copiilor 

 
Prof. înv. pr. Opre Daniela 

coala Gimnazial  Nr. 21 Vicen iu Babe  Timi oara 

 

 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a asculta 
preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

 S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 
 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 

 

Iat  câteva modalit i prin care po i s  te implici activ în educa ia copilului: 

 Comunic  regulat cu cadrele didactice ale copilului. Pune întreb ri cheie, precum: în ce 
domenii se descurc , ce mai poate fi îmbun t it i cum îl po i sus ine i ajuta de acas ; 

 Particip  la cât mai multe activit i colare: edin e cu p rin ii, serb ri, festivit i sau lec ii 
deschise; 

 Planific  excursii cu scop educa ional în afara colii. Câteva exemple de activit i – excursii, 
tururi de muzee, vizite la bibliotec . Dac  cel mic înva  despre animale, a i putea merge împreuna 
la un muzeu de tiin e naturale. Acest lucru îi va oferi copilului posibilitatea de a aplica în via a real  
cuno tin ele pe care le-a dobândit la gr dini  sau coal ; 

 Organizeaz  lec ii interactive acas . Activit ile domestice pot îmbun t i procesul de 
înv are. De pild , po i crea cântece i rime cu vocabularul înv at la clas , ori s  înlocuie ti anumite 

189



instrumente muzicale cu obiecte casnice. O sesiune de g tit distractiv  îi poate oferi celui mic ocazia 
de a- i dezvolta în elegerea despre s n tate i nutri ie; 

 Urm ri i împreun  filme i videoclipuri educa ionale; 
 Pune întreb ri în mod regulat despre cum a fost la coal , dac  a înv at ceva nou, precum i 

despre cea mai grea parte a zilei. Comunicarea acas  îi încurajeaz  pe copii s  revizuiasc  ceea ce au 
înv at pe parcursul zilei; 

 Pune bazele înv rii unei limbi str ine. De i înv mântul formal poate include predarea unei 
limbi str ine, acas  poate fi mediul în care copilul s  se familiarizeze cu vocabularul i expresiile de 
baz . Po i face acest lucru prin desene animate în limba englez , de pild , în timp ce po i eviden ia 
anumite cuvinte cheie, precum fructe, animale sau membri ai familiei. 

 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 
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FAMILIA I ROLUL EI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

 

Prof. înv. primar Oprea Andreea 

 

 

În actul de educare a copilului, familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial 
deoarece în ordinea fireasc  a lucrurilor, educa ia începe din familie, motiv care l-a determinat pe 
Loisel s  afirme c  „în familia i pe genunchii mamei se formeaz  ceea ce este mai valoros pe lume-
omul de caracter”. 

Baza form rii unui comportament corespunz tor al copilului este rela ia afectiv  cu p rin ii. 
Copilul care se simte apreciat de p rin i, percepe în mod pozitiv regulile transmise de ace tia. Ba 
chiar el, realizeaz  c  p rin ii îi acord  aten ie, c  sunt preocupa i de ceea ce face. Totodat , educarea 
copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca regulile s  nu se transforme 
în disciplin  de fier. 

Dezvoltarea echilibrat , armonioas  a copilului depinde de implicarea i participarea activ  a 
ambilor p rin i în toate aspectele ce in de via a copilului. De la satisfacerea nevoilor fiziologice de 
baz  la ce tip de informa ii este expus, prin ce st ri emo ionale trece, în ce activit i este implicat, ce 
prieteni î i alege, cum prefer  s  petreac  în timpul liber. Totu i, rolul mamei i al tat lui sunt diferite 
în dezvoltarea copilului i în modelarea personalit ii sale. Mamele i ta ii educ  copilul în mod 
diferit. Aceast  diferen  aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experien e importante i 
variate. Diversitatea interac iunilor îi ofer  copilului experien e mai complexe, mai bogate de 
interac iuni contrastante. De la o vârst  fraged , copilul înva  c  barba ii i femeile se deosebesc i 
c  ei au o atitudine diferit  fa  de via , de al i adul i i fa  de copii. Ambii p rinti sunt un model 
pentru copil, i aceast  diferen  aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experien e variate. 
„Cei apte ani de acas ” reprezint  orchestra ia p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. 
Copilul înva  în familie limbajul culturii în care tr ie te, deprinde normele, valorile i 
comportamentele necesare pentru a rela iona, pentru a se putea integra în societate. 

În urma cercet rilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectual  în primii ani de via , 
climatul emo ional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea i 
suportul parental continuu, sunt factori determinan i în dezvoltarea personalit ii copilului. Astfel, 
Fraser 1959 – a constatat, în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, c  exist  o corela ie pozitiva 
puternic  între coeficien ii de inteligen  (QI) înal i i nivelul încuraj rii parentale, atmosfera 
familial  general  i num rul c r ilor citite în familie.  

Trebuie s  men ion m c  strategiile educa ionale utilizate de unii p rin i, chiar dac  sunt bine 
inten ionate, chiar dac  au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întodeauna la 
ob inerea unui optim educa ional, care s  favorizeze dezvoltarea personalit ii.  

Cazurile particulare, exemplificarile ocazionale, nu pot fi întotdeauna utile. Ceea ce într-o 
familie a avut efecte deosebit de eficiente, în alta poate determina efecte contrarii. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 
 
 
 

Prof. Oprea Diana – Manuela 
coala Gimnazial  Nr. 6, Rm. S rat, jud. Buz u 

 
 
 
„ coala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul con tient i de colaborarea p rin ilor. 
Educa ia data în coal  se dovede te a fi munc  irosit  i ineficace, dac  familia e ostil  i 

indiferent „ (H. H. Stern – „Educa ia p rin ilor în lume„) 
 
Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 

în coal  i de la comunitate.  
În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 

locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii .  Ea 
este factorul decisive i pentru  formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societa ii, s  ia parte 
activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .   

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. P rintii, copiii i coala se influenteaz  puternic unii pe al ii. Parteneriatul va fi eficient dac  
fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru i colarul nostru.   

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. Cadrele 
didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl intereseaz  i-l 
pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce fel s -l motiveze i 
s -l ajute. P rin ii pot sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, 
încurajându-i pe ace tia s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i 
l rgindu- i propriile abilit i parentale. 

Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare, în rezolvarea 
problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-educativ. Aceast  implicare are o serie de 
motiva ii, dintre care enumer m : p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi descopere ca elevi, p rin ii 
au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre copilul lor. Implicarea 
p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între familie i coal  . 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. O educa ie de calitate se realizeaz  atunci când, la procesul de 
formare a micilor colari particip  în mod armonios to i factorii educa ionali. Rela ia de colaborare 
permanent  cu familia este una dintre condi iile esen iale care asigur  succesul colar. Un parteneriat 
eficient coal  – familie este dorin a oric rui înv tor.   

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formeaz  cele mai 
importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire 
i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas ’’.  Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu 

profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i 
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îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  
corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel 
moment.   

De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renun area la interven ii din partea 
p rin ilor care sunt dep i i de situa ie.  

Forme de colaborare a colii cu familia: 
1. Ac iuni pedagogice cu caracter colactiv: 
• edin ele on line cu p rin ii; 
• consulta ii on line cu p rin ii; 
• chestionare; 
• Lectorate on line cu p rin ii, sus inute de special ti de valoare pe o tematic  divers  ce 

prive te cre terea i educarea copiilor, comportarea civilizat , educa ie rutier , educa ie sanitar ; 
• antrenarea p rin ilor în activit ile colii. 
2. Ac iuni pedagogice cu caracter individual: 
• Coresponden a cu p rin ii; 
• Discu ii telefonice, on – line 
• Realizarea unui portofoliu cu toate lucr rile elevului; 
• Cercet ri de cazuri; 
• Convorbiri spontane; 
• Consulta ii individuale. 
Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 
 prezen a la edin e i lectorate; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
 organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
 organizarea unui col  verde în coal ; 
 atragerea unor fonduri pentru coal ; 
 sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 
poate ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   

Gre elile p rin ilor decurg uneori  i  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poart   copiilor. 
De aceea, între familie i coal   trebuie  s   existe  o  permanent   colaborare. Un parteneriat familie 
– coal  este  rela ia  cea  mai  profitabil   pentru  to i  cei  ce  particip   la  acest  demers.  

Misiunea  colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  ceri
n ele  vie ii  sociale. 

Menirea colii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât  mai  
mare,  ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om . 
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FAMILIA MONOPARENTAL -                                                                       
CAUZE I ASPECTE ALE CRIZEI ÎN FAMILIE 

Studiu de specialitate 
 

 

Prof. Oprea Elena,Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” 

Prof. Curculescu Marioara, Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu “ 

 
Motivul pentru care am ales s  cercet m aceast  tem  este num rul în continu  cre tere a 

familiilor monoparentale din coal , în ultimii ani. Având în vedere c  ara noastr  trece printr-o 
perioad  de tranzitie, familia este supus  unor procese care influen eaz  negativ rela iile dintre 
membrii acesteia..  

Cercet rile noastre au demonstrat faptul c  procentul familiilor monoparentale în totalul 
familiilor este foarte mare. inând cont de faptul c  tema pe care am ales s  o cercet m  este de o 
mare complexitate i nu poate fi abordat  experimental am folosit ca metode studiul de caz si metoda 
biografiei sociale. Având în vedere c  am utilizat interviul semistructurat, temele i ipotezele au fost 
dinainte stabilite.  

Întreb rile îns , la fel ca i succesiunea acestora nu au fost preg tite anterior. Au fost formulate 
ipoteze privind consecin ele familiei monoparentale asupra membrilor acesteia i pe baza lor a fost 
elaborat un ghid de interviu. 

1. Obiectivele cercet rii: 
 
Identificarea caracteristicilor familiei monoparentale; 
 
Identificarea influen elor familiei monoparentale asupra copilului; 
 
Eviden ierea conduitei i comportamentului copiilor proveni i din familii monoparentale; 
 
Identificarea problemelor cu care se confrunt  familia monoparental . 
  
2. Ipoteze: 
 
Dac  un copil provine dintr-o familie monoparental  atunci socializarea sa este defectoas . 
Dac  un copil face parte dintr-o familie monoparental  atunci el preia atribu iile p rintelui 

absent. 
 
Dac  familia este monoparental  atunci rela ia p rinte singur-copil este influen at  negativ. 
 
 
Instrumentul folosit a fost ghidul de interviu: 
 
Situa ia familial  a p rintelui singur 
 
 -Familia de origine 
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-Starea civil  a p rintelui singur 
 
-Ajutor primit: material i moral 
 
Nivel de educa ie i preg tire profesional  a p rintelui singur 
 
Situa ia economic  
 
Atitudinea p rintelui singur fa  de copil i fa  de p rintele ce a p r sit familia 
 
Istoria rela iilor dintre so i: 
 
-rela ie în uniune consensual  sau întâmpl toare 
 
-tat l este sau nu este cunoscut 
 
-angajamente luate i nerespectate 
 
Motivul desp r irii 
 
Rela iile p rintelui care a p r sit familia cu copilul/copiii: 
 
-se intereseaz  de ei 
 
-refuz  s -i cunoasc  
 
-a disp rut f r  s  mai dea vreun semn 
 
Rela iile cu familia p rintelui care a p r sit familia: 
 
-atitudinea fa  de nepot/nepoat  
 
-favorabile/nefavorabile p rintelui singur 
 
Planuri de viitor ale p rintelui singur legate de situa ia matrimonial ,serviciu, cas , venit etc. 
 

Studiile de caz au vizat familii monoparentale alese nu pe baza unor criterii tehnico-
metodologice, ci pe baza ideii c  studierea mai multor cazuri faciliteaz  în elegerea mai bun  a 
fenomenului. Familiile au fost cât mai diferite din punct de vedere a st rii civile a p rintelui singur i 
apar in tipurilor F (în care unul dintre p rin i nu interac ioneaz  cu familia, dar din punct de vedere 
psihologic îi influen eaz  pe membrii acesteia) si H (în care un singur p rinte se ocup  de copil/copii 
i se implic  interac ional i psihologic în via a acestuia). 

În momentul întâlnirii propriu-zise am explicat subiectului scopul i obiectivele cercet rii, am 
descris tehnica de investigare, am men ionat în ce calitate realiz m aceast  anchet , care a fost metoda 
de selec ie a persoanelor incluse în e antion i l-am asigurat de anonimat. Am urm rit ob inerea nu 
numai a informa iilor verbale ci i unele aspecte latente manifestate prin comportamentul verbal: 
conduite, fapte, reac ii, st ri afective etc..  

Timiditatea subiectilor a fost învins  pentru c  am insistat asupra faptului c  nu exist  
r spunsuri corecte sau gre ite, c  interviul nu este un test pe care îl vor trece sau nu i c  am nevoie 
de r spunsuri sincere pentru a putea evalua cât mai bine situa ia. 
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” coala de acas ” – proiect de consiliere a p rin ilor 

 

 

Prof. Oprea Emilia 
coala Gimnazial  ”Petru Rare ” Hîrl u 

 
 
 
Argument: 
Dac  în alte culturi cre terea i educarea copiilor este o problem  a întregii comunit i, la noi, 

p rin ii sunt de cele mai multe ori singuri, adesea f r  nici un ajutor. De aceea, uneori p rin ii 
consider , în general, educa ia copiilor dificil , atunci când copilul prezint  un comportament care 
pentru ei este inacceptabil. În astfel de cazuri p rin ii sunt irita i, se sup r  sau se simt neputincio i. 

În condi iile social-economice actuale se manifest  dou  tendin e contradictorii: p rin ii sunt 
îngrijora i de viitorul copiilor lor, dar în acela i timp ,,nu mai au timp i r bdare s  acorde aten ie 
problemelor acestora’’. Rela ia lor cu coala este ignorat  sau evitat , ac iunile educative ale celor 
dou  institu ii exercitându-se oarecum paralel. Întâlnim din ce în ce mai mul i p rin i care declar  c  
nu au destul timp pentru a se dedica în mod activ i continuu educa iei propriilor copii. Din p cate, 
exist  i persoane care consider  c  aceast  sarcin  este exclusiv în responsabilitatea sistemului de 
înv mânt, respectiv a educatorilor, profesorilor, etc. Din aceste motive este esen ial ca p rin ii s  
con tientizeze importan a implic rii lor în procesul educa ional i s  înve e s  identifice ceea ce este 
mai important pentru copiii lor. 

Este o sarcin  a colii, a personalului didactic, s  identifice situa iile problematice din familiile 
copiilor, s  dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în formarea elevului i mai ales s  
con tientizeze faptul c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în ob inerea 
performan elor colare. 

Copiii no tri tr iesc pe un câmp de b t lie cu via a dar i cu cei din jur, profesori, p rin i, oameni 
de pe strad , cu grupul din care fac parte i cu mult ,,trebuie” s  accepte ce li se impune pentru a fi  
accepta i, integra i, admi i…cool. Copiii au nevoie de iubire i d ruire, au nevoie de în elegere i 
prietenie, încredere i respect,  compasiune i ajutor, dar i de încerc rile lor unice. Pentru fiecare 
copil, un proces s n tos de dezvoltare include i timpul încerc rilor prin care trebuie s  treac . Pentru 
un rezultat pozitiv, procesul trebuie obligatoriu înso it de c tre  adul i. Înv ând s  în eleag  i s  
accepte limitele impuse de c tre p rin i i de societate, copiii î i însu esc deprinderi esen iale de via  
cum ar fi: respectul ,prietenia, iubirea, iertarea, capacitatea de a amâna primirea r splatei, acceptarea, 
cooperarea, creativitatea, compasiunea, curajul, perseveren a, autocorec ia, pre uirea de sine, 
independen a i abilitatea de a se orienta i decide singuri.  

Proiectul de consiliere „ coala de acas ” este destinat, în primul rând p rin ilor – principalii 
parteneri în procesul instructiv-educativ. El propune asigurarea unui cadru organizat, formal i 
nonformal de derulare a activit ilor educa ionale de informare i consiliere a p rin ilor, fiind un 
element important al dezvolt rii calit ii serviciilor oferite comunit ii locale. 

Prin urmare, proiectul propune o serie de activit i, care vor oferi: sesiuni de informare pentru 
p rin i, servicii de consiliere educa ional  cu rol de suport, de care ace tia au nevoie în scopul 
îmbun t irii rela iei p rin i-copii-profesori. Aceste servicii vor fi promovate atât pe parcursul 
derul rii proiectului, dar i ulterior, prin activit ile de popularizare la nivelul unit ii colare. 

 
Scopul proiectului:  
Valorificarea poten ialului formator al familiei în vederea optimiz rii rela iei p rinte-copil,  

coal -familie. 
 
Obiective generale: 
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 Dezvoltarea abilit ilor de comunicare, optimizarea comunic rii în triada p rinte- elev- 

înv tor; 
  Consilierea p rin ilor privind problematica educ rii copiilor; 
 Familiarizarea p rin ilor cu strategii specifice procesului de înv mânt; 
 Formarea p rin ilor în spiritul ideii de parteneri egali i responsabili în educa ia colarului; 
 Convingerea p rin ilor pentru a investi în dezvoltarea personal  a copiilor i in a colii în 

ansamblu; 
 În elegerea conceptului de "autoritate parental " (definire, caracteristici, condi ii de 

exercitare.) 
 
Obiective opera ionale: 
-S  optimiz m comunicarea dintre coal  - familie. 
-S  optimiz m comunicarea dintre copii i cadre didactice, dintre copii i ceilal i membri ai 

familiei. 
-S  identific m aspectele func ionale i disfunc ionale în rela ia dintre copii i p rin ii acestora. 
-S  descoperim modalit i de disciplinare pozitiv . 
-S  aplic m regulile ascult rii active. 
-S  primim i s  oferim feed-back. 
-S  cre m o atmosfer  de încredere, c ldur  i deschidere. 
-S  cre tem gradul de implicare a p rin ilor în toate activit ile colare i extra colare. 
-S  schimb m mentalit ile neadecvate ale unor p rin i fa  de coal . 
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IMPORTAN A EDUCA IEI N FAMILIE I N COAL  
 
 
 

Prof. inv. presc. Oprea Ionela 
COALA GIMNAZIAL  BIRCII – OLT 

 
 
 

n urma experien ei profesionale am ajuns la concluzia c  întreaga dezvoltare uman  este 
influen at  de procesul de socializare, de integrarea social  i de identitatea persoanei, iar acum asupra 
copiilor se exercit  influen e, mai întâi în cadrul familiei i apoi în coal  dar acestea într-un mod mai 
sistemetic i mai organizat iar pentru a asigura o dezvoltare socio-psiho-emo ional  a copiilor întreaga 
noastr  activitate trebuie s  cuprind  activit i, ac iuni sau elemente ale acestora care s  asigure 
formarea i dezvoltarea la copii a abilit ilor  de interac iune cu adul ii, cu copiii de vârste apropiate, 
de a accepta i respecta diversitatea, formarea comportamentelor prosociale. 

n mod firesc, p rin ii sunt primii educatori ai copilului.Vine apoi rândul profesioni tilor din 
gradini e i coli s  se ocupe de educarea i instruirea copiilor la un nivel superior de 
cunoa tere.Educa ia copiilor, privi i ca cei mai tineri membrii ai unei comunit i, trebuie sa fie  îns  
responsabilitatea întregii comunit i. Ea este leag nul cre terii i devenirii acestor copii ca viitori 
adul i responsabili de rolul lor  în întreaga comunitate. 

n primele etape ale vie ii, responsabilitatea educ rii copilului îi revine familiei iar pentru copil, 
familia reprezint  primul s u univers afectiv i social, tr s turile i coordonatele personalit ii se 
cristalizeaz  în raport cu modelul i natura situa ional  tr it  în mod direct, nemijlocit, de copil, în 
mediul familia, iar atitudinile p rintilor au consecin e durabile asupra personalit ii în formare a 
acestuia. 

Cei doi p rin i,de i implicate în aceea i m sur  în procesul de educa ie,au roluri diferite mama 
asigur  c ldura afectiv ,iar tat l reprezint  autoritatea.Mama contribuie la atmosfera intra-familial   
i la asigurarea securit ii afective, iar tat l la comunicarea socio-familial  i respectarea normelor, 

dar amandoi p rin ii asigur  sentimentul de confort i securitate.Ambii sunt r spunz tori de situa ia 
copilului în cadrul familiei, de optimizarea vie ii de familie, îmbinând sau încercând s  imbine cele 
doua aspecte: atitudinea afectuoas  a mamei cu autoritatea sau exigen a ra ionala a tat lui. 

Exista i familii în care sunt diferen e de opinii în ceeea ce prive te cre terea i educarea 
copilului, în care nu exist  unitate de cerin e  i consecven a în atitudini, o via a de familie fr mântat  
de tensiuni, lipsit  de afec iune, cu conflicte ce pot genera acte de opozi ie  sau chiar de violent  duce 
inevitabil la reac ii de inadaptare, frustr ri, la st ri de dezechilibru afectiv ale copilului. ntr-un astfel 
de mediu apar i se dezvolt  situa ii conflictuale care vor afecta atmosfera  afectiv  a grupului familial 
i comunicarea dintre membrii ei. 

n familie se constituie sentimentul de apartenen  social , pentru c  familia este în primul rând 
o institu ie social  fundamental , este un grup social în care membrii sunt lega i prin anumite rela ii 
biologice, dar i psihomorale economice i juridice, r spunzând unul pentru altul în fa a societ ii. 

Implicarea p rin ilor în activitatea colii se poate realiza în mod formal, prin posibilitatea de a 
fi ales în Consiliul de Administra ie al colii în care se iau decizii importante cu privire la organizarea 
institu iei, la activit ile extrea colare,la parteneriatele dezvoltate i de asemenea participarea în 
Consiliul Reprezentativ al P rin lor în care se analizeaz  oferta educa ional  a colii,se aprob  
acivit ile op ionale. 

Exist  unele argumente pentru care p rin ii trebuie s  se implice în educa ia în cadrul 
institu ionalizat a copiilor lor, înc  de la vârsta pre colar :p rin ii primesc permanent feedback despre 
poten ialul i progresul copilului ,ei pot solicita informa ii, pot oferi sugestii i î i pot exprima 
nemul umirile;p rin ii implica i servesc drept model de comportament responsabil pentru propriul 
copil iar participarea p rin ilor la activit ile colii reprezint  un factor generator de motiva ie pentru 
copil. 

198



A adar p rin ii i educatorii, ca parteneri trebuie s  dezvolte interesul copiilor pentru coal , s  
se angajeze în discu ii (chiar si telefonice) dac  apare o situa ie dificil , s  utilizeze comunicarea prin 
e-mail, s  stabileasc  întâlniri în camera p rin ilor. 

Este recomandat cadrelor didactice s  invite p rin ii la activit i, s -i implice pe p rin i în 
amenajarea spa iului educa ional,în procesul de împrumut i citire a unei c r i sau juc rii din cadrul 
colii, s  informeze p rin ii în leg tur  cu problemele curente ale înv mântului( de exemplu 

scimb rile din Curriculum), s  se dezvolte professional,s  înve e dspre cultura, via a sau locul de 
munc  al celor din familiile copiilor. 

Biserica reprezint  un posibil partener din comunitate i poate contribui ca factor important la 
cultivarea tr s turilor morale pozitive: acceptarea diversit ii, respect, dragoste pentru semeni. 

A adar suntem contemporani cu schimb rile profunde care s-au derulat în ara noastr  în ultima 
vreme i totul confirm  c  acestea vor continua într-un ritm tot mai accelerat. 

Reac ia colii ca institu ie de educa ie, formare i orientare, la mobilitatea social i economic, 
trebuie s  fie de adaptare a con inutului, structurii i func iilor sale, de creare de premise favorabile 
pentru copii care s  le permit  integrarea social  rapid , flexibilitatea, ini iativa i rezolvarea de 
problem, diminuarea imprevizibilului. 

Accelerarea transform rilor sociale, democratice, încercarea de a voloriza prestigiul educa iei 
familiale, progresele sociologiei  i psihologiei, precum i alte cause au dus la în elegerea faptului c  
orice sistem de educa ie r mâne neputincios dac  se izbe te de indiferen a sau de opozi ia p rin ilor. 
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 

RECOMPENSE / PEDEPSE 
 

 

COALA GIMNAZIAL  NR. 18, GALATI 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: OPREA LAURA 

 

 

Societatea contemporan  a adus o nou  percep ie a influen ei pe care o are familia asupra 
form rii personalit ii copilului. De i s-a tiut întotdeauna c  familia este un factor determinant al 
ac iunii educative, ast zi s-a constatat c  cele mai importante reguli ale familiei sunt cele care 
determin  ceea ce înseamn  a fi o fiin  uman .  

coala i familia sunt cei doi poli de rezisten  ai educa iei, care contribuie, prin mijloace 
specifice, la formarea tinerei genera ii. Familia este prima coal  a copilului. Ea este cea care r spunde 
de satisfacerea trebuin elor elementare ale copilului i de protec ia acestuia, exercitând o influen  
atât de adânc , încât urmele ei r mân, uneori, întip rite pentru toat  via a în profilul moral i spiritual 
al acestuia. Pe m sur  ce copilul se dezvolt , cresc i dorin ele lui. 

În general p rin ii consider  c  educa ia este dificil  atunci când copilul prezint  un 
comportament care pentru ei este inacceptabil sau atunci când copilul nu ascult , nu se supune 
regulilor pe care el le impune. Dac  p rintele are o impresie negativ  despre copilul s u i nu se 
a teapt  la „nimic bun de la el” , atunci i copilul î i va crea aceea i imagine negativ  despre sine. 

Statutul de p rinte se câ tig , nu se cuvine de la sine oric rui adult. Prin urmare, exist  diferite 
grade de reu it  în dobândirea caracteristicilor unui p rinte ,,autentic”.  

Copiii au mare nevoie de p rin i, f r  s - i dea seama de acest lucru. Personalitatea lor fraged  
poate fi modelat  discret, cu mult tact i mai ales cu argumentele cele mai ra ionale de care dispunem. 
Orice amestec brutal în sufletul copilului, îi creeaz  resentimente i-l îndep rteaz  de p rin i sau de 
educator. Noi, cadrele didactice, nu putem r mâne indiferen i la dramele copiilor cu p rin i excentrici 
sau conservatori, p rin i ,,de duminic ”, p rin i ,,de concediu” sau dimpotriv , p rin i care trudesc, 
se lupt  cu greut ile vie ii s - i educe copiii, p rin i educa i sau p rin i care încearc  s  se autoeduce. 

P rin ii trebuie s  fie buni ascult tori i s  g seasc  timpul necesar pentru a comunica cu 
copilul. Când copilul dore te s  comunice ceva, p rintele trebuie s  întrerup  orice activitate, 
acordându-i aten ia cuvenit , renun ând la atitudinea dominatoare. Este împortant s  i se ofere 
copilului regulile de baz  ale comport rii înso ite de exemple concludente. O slab  comunicare poate 
crea probleme emo ionale, copilul pierzându- i încrederea în adul i i retr gându-se într-o lume a sa. 

Poate avea loc o sc dere a performan elor colare ca drept pedeaps  involuntar  pe care copilul 
o aplic  p rintelui prea ocupat, au loc tulbur ri de comportament, unii copii exprimându- i suferin a, 
sup rarea în mod violent. Dac  p rintele folose te for a pentru ob inerea comportamentului dorit, 
comunicarea va avea grav de suferit, abuzul fiind o metod  devastatoare pentru copil. Aplicarea 
frecvent  a unor pedepse neadecvate va duce la întreruperea comunic rii. 

Observând efectele negative ale lipsei de comunicare dar i satisfac iile pe care le au p rin ii 
care reu esc o bun  comunicare cu proprii copii, s-a concluzoinat c , pentru a avea un copil,,bun”, 
trebuie s  depui o munc  sus inut  i nicidecum s - i neglijezi copilul în favoarea altor preocup ri. 
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Cunoa terea copilului este o necesitate, p rintele are obliga ia s  cunoasc  temperamentul 
copilului pentru c  educa ia trebuie individualizat  în func ie de temperamentul lui. În perioada 
copil riei, temperamentul se afl  în forma lui nativ , dar treptat se modeleaz , pe m sur  ce educa ia 
din familie i coal  î i spun cuvântul. Din experien a la catedr , am constatat c  educa ia realizat  în 
coal  nu este solid  dac  elevul nu are,,cei apte ani de acas ”, ceea ce relev  c , în familie, trebuie 

s  se pun  bazele unei educa ii s n toas  pentru via . 

Este important ca p rintele s  tie c  mediul de via  i educa ia sunt factori esen iali în 
dezvoltarea copilului. În orice familie, copii au nevoie de mult  iubire, grij  i aten ie. Ei se simt iubi i 
i în siguran  când sunt asculta i f r  s  fie certa i. Dac  li se tot face moral  i nu vor fi asculta i, ei 

vor începe s - i ascund  sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legat  de nevoia de dragoste. 
Autoritatea p rinteasc  nu se realizeaz  prin for  i brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor rela ii 
echilibrate, morale i umane. O autoritate fireasc  duce la rela ii de destindere i ata ament, o fals  
autoritate duce la o rela ie tensionat , la conflicte permanente. Autoritatea p rinteasc  trebuie s  fie 
supl , ferm  i s  se adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afec iune i dreptate, st pânire de 
sine, în elegere i spirit de colaborare între copil i p rinte. 

Familia are un rol important în parcurgerea cu succes de c tre elevi a diferitelor trepte de 
înv are. Anumi i factori familiali duc la nereu ita colar , cum ar fi: dezorganizarea familiei, lipsa 
de supraveghere, interesul redus al p rin ilor pentru preg tirea colar  a copiilor, lipsa leg turii 
p rin ilor cu coala i starea material  precar . 

Formarea personalit ii copilului implic  i rezolvarea unor situa ii conflictuale i frustrante. 
Pentru copil este îngrozitor s  aud  vocile furioase ale p rin ilor, când unul e contra celuilalt. Este 
important s -i vad  pe p rin i c  î i solu ioneaz  diferen ele de opinie în mod ponderat. St rile 
conflictuale în lan  dintre copil i p rin i sau dintre p rin i, îl fac pe copil s -i fie team , s  mint , s  
p r seasc  domiciliul, s  vagabondeze, s  fure. În aceste cazuri, p rintii nu trebuie s - i repro eze 
unul altuia deficien ele pe care le au copiii lor, fiindc  ambii p rin i trebuie s  colaboreze în educarea 
lor. 

Copilul are încredere în p rinte, dar aceasta trebuie s  fie sus inut   prin fapte i prin inut . 

Rela ia coal -familie trebuie privit  de p rin i ca fiind un factor al dezvolt rii copilului, de 
aceea este bine ca p rintele s -i fixeze un program zilnic cu o siest  recreativ  sau somn, teme i 
activit i care-i plac. Cel mai bun îndemn pentru lec ie este climatul familial, unde p rin ii muncesc 
cu voie bun . Prin acest regim zilnic familia va contribui la formarea deprinderilor de munc  
independent  si a spiritului de ini iativ . Familia are rolul i de a-i educa pe copii pentru via , zilnic 
s  frecventeze cursurile colare pentru a asimila u or i integral cuno tin ele, s  fie mereu punctuali 
la coal . Un copil este mai bun la coal  cu cât p rintele se implic  mai mult în activitatea lui. 
Niciodat  p rin ii s  nu fac  compara ie între copiii lor i al i copii, prieteni sau fra i, când este vorba 
de înv tur , fiindc  la unii vârsta cronologic  este egal  cu vârsta mental , iar la al ii este diferit . 

Pentru a-l ajuta s  iubeasc  înv tura, fiecare p rinte s  se concentreze asupra a ceea ce face 
copilul corect, s -l ajute s - i exprime pl cerea pentru lectur  (c r i, reviste, ziare) fiindc  ele 
reprezint  sursa de informa ie.  

S  nu uit m c ci copiii au nevoie de modele de via , pe care i le iau de regul  din familie, din 
mediul colar, din lecturi sau din filme. Familia are rol important în formarea i cultivarea 
deprinderilor de a alege modelul de via , mai mult decât arât, chiar oferindu-i propriul model. 

P rintele este pentru copil i un bun educator,el trebuie s -i stimuleze efortul, spontaneitatea, 
fantezia, ini iativa, independen a, încrederea în sine. Pentru aceasta p rin ii ar trebui: 

- s - i cunoasc  bine copilul, observându-l i antrenându-l de mic în activit i, inând cont îns  
de posibilit ile lui psiho-fizice; 
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- s  asigure copilului în cas  un spa iu al lui, un loc în care s  se poat  odihni, juca, în care s  
poat  experimenta, citi i visa sub supravegherea p rin ilor; 

- s -i permit  s  se antreneze în activit ile extra colare pentru a- i satisface trebuin ele de 
activitate i de cunoa tere; 

- s -l sprijine în men inerea unui echilibru între efortul depus pentru preg tirea colar  i timpul 
afectat pentru activit ile de tip,,pasiune”; 

- s -i ofere modele ale unor tineri, adul i cunoscu i care s-au afirmat prin înv tur  i 
comportare demn ; 

- s  continue munca educativ  sprijinind concret copilul în dep irea dificult ilor. 

Metoda cea mai adecvat  pentru educa ia copilului este dialogul care poate avea loc în orice 
împrejurare, la plimbare, la joac , la spectacol, la munc . Copilului îi place s  i se acorde mult  
aten ie, astfel el putându-se afirma. O educa ie s n toas  îl face pe copil s  devin  deschis la nou, 
creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant i tolerant, responsabil, competent, demn, împlinit i 
fericit. 

Credem c  putem ajunge la aceste finalit i prin educarea integrat , parteneriat educa ional, 
motivare individualizat  i preg tirea continu  a elevului pentru via .  

P rin ii trebuie s  con tientizeze c  singura investi ie de valoare, niciodat  falimentar  pe care 
familia o poate face pentru copil este investi ia pentru mintea i sufletul acestuia. 

Este bine s  oferim p rin ilor o serie de sfaturi sub forma unor îndemnuri la care trebuie s  
mediteze: ,, Înva  s - i ascul i copilul t u!; Fii r bd tor!; Fii maleabil!; S  nu te enervezi, s  nu ipi, 
nu fi r ut cios, nu jigni copilul!; Exprim -te clar i hot rât!; Accept - i propriul copil!; Discut  cu 
copilul t u cât mai mult!; F - i timp pentru copil i fii gata s -i oferi ajutor!” 
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„Cei apte ani de acas !” 

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Le rôle des parents et de l école dans l éducation des enfants 

 

Prof. Limba francez  OPREA SIMONA 

Liceul Teoretic „ Henri Coand ”, Bac u 

 

 

Contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, l’école n’est pas l’unique responsable de la 
réussite ou de l’échec scolaire des enfants. En effet, l’attitude de la famille, notamment celle des 
parents, est un facteur clé du bon déroulement de la scolarité des élèves. 

L’école et les familles ont longtemps été deux univers bien distincts. L’école roumanine, en 
particulier, s’est construite sans les parents pour des raisons socio-historiques. Face au changement 
du monde, les parents sentent une obligation vis-à-vis de leurs enfants et  l’école a perdu le monopole 
de l’éducation. 

Les parents sont incontestablement les premiers éducateurs de leur enfant. Bien que les 
caractéristiques familiales (structure, scolarité et revenus des parents) influent sur la réussite scolaire 
et le développement global de l’enfant, un grand nombre d’études réalisées sur le plan national et 
international ont montré que les processus familiaux sont encore plus importants. Autrement dit, ce 
que les familles font est plus important que ce qu’elles sont. Des études démontrent clairement 
l’influence des relations positives parent-jeune caractérisées par de la chaleur, de l’encadrement et de 
l’encouragement à l’autonomie sur la réussite éducative, et ce, quel que soit le statut socioéconomique 
de la famille. De même, les travaux menés sur les pratiques parentales montrent sans équivoque 
l’impact positif de comportements parentaux sur la réussite éducative tels que les encouragements, 
les compliments sincères, une disponibilité et une réceptivité aux échanges ainsi qu’une aide directe 
et ponctuelle dans les travaux scolaires. Ces observations se révèlent significatives quel que soit le 
statut socioéconomique de la famille et le niveau scolaire des jeunes. 

Les relations école-famille renvoient aux liens officiels et informels entre l’école et les familles. 
Des relations harmonieuses constituent un facteur de protection contre le décrochage scolaire surtout 
en milieu défavorisé et contribuent à la persévérance scolaire. Des relations école-famille positives 
semblent amoindrir les effets négatifs de la pauvreté au regard des résultats scolaires et des 
comportements inappropriés des enfants. Ces bénéfices apparaissent perdurer à long terme. 

Chaque adulte présent dans l’entourage d’un enfant ou d’un adolescent a un rôle à jouer en 
matière d’éducation. Cette complémentarité de l’école et de la famille renforce et optimise les actions 
accomplies auprès des jeunes. 

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leur enfant. C’est dans sa famille 
que l’enfant prend conscience des façons de vivre, des manières de s’exprimer et qu’il apprend : à se 
connaître; à interagir avec différentes personnes; à recevoir et à exprimer l’affection, l’amour, 
l’empathie. Les parents agissent comme modèles et influencent les attitudes et les conduites de leur 
enfant. 
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La pression familiale influence tout autant la scolarité des enfants. Celle-ci peut se traduire aussi 
bien par des renforcements positifs que négatifs. D’après de nombreux travaux de recherche, 
l’accompagnement de la scolarité par la famille se décline en cinq dimensions majeures :  

 le soutien affectif,  
 la communication avec les enseignants, 
 la communication avec l’école,  
 la communication avec l’enfant et les interactions basées sur le travail à l’école.  

Selon plusieurs études, le soutien affectif de la famille, intégrant des dialogues concernant 
l’école, les appréciations des enseignants et les options à choisir, serait le premier annonciateur de la 
réussite scolaire d’un enfant. D’autres travaux indiquent que c’est le style parental qui serait le 
principal moteur des mécanismes éducatifs familiaux. D’après eux, l’encadrement, l’engagement de 
la famille ainsi que l’encouragement à l’autonomie ont une influence considérable sur la réussite 
scolaire. 

Ainsi, le rôle de la famille n’est pas de faire le travail de l’enfant à sa place mais d’établir une 
atmosphère propice à la réussite, sans oublier que l’enfant doit être responsable face à ses 
apprentissages. Le développement de l’autonomie est essentiel et peut être mis en place en aidant 
l’enfant à comprendre l’intérêt du travail à l’école et des devoirs. Les parents devraient également 
avoir les informations suffisantes quant aux pratiques et aux attentes des enseignants vis-à-vis du 
travail à la maison. C’est notamment là qu’entrent en jeu les réunions parents-enseignants. En effet, 
au-delà du soutien familial, un rapport établi et bien entretenu entre la famille et les établissements 
scolaires est essentiel, le partenariat famille-école étant une garantie de motivation pour les 
apprentissages de l’enfant. 
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„Cei 7 ani de acas ” sau 7 bune maniere 

 
 
 

Profesor înv mânt primar: Oprea Valentina 
coala Gimnazial  nr. 3 Orbeasca, Jude ul Teleorman 

 
 

 
Codul bunelor maniere pentru copii sau „Cei 7 ani de acas ” reprezint  un set de reguli cu o 

istorie veche, prin care noi, oamenii, ne ar t m respectul fa  de noi în ine în primul rând i fa  de 
celelalte persoane din via a noastr . În ciuda faptului c  de-a lungul timpului aceste mici conven ii 
ale societ ii s-au modificat i continu  s  se modifice în func ie de aspectele caracteristice fiec rei 
perioade ale evolu iei omenirii, exist  totu i o singur  constant , i anume, bunul sim . 

Cei 7 ani de acas  i bunele maniere se înva  i se demonstreaz  prin ac iuni mici, dar cu 
semnifica ie. O vorb  bun , un zâmbet, un gest de salut la timpul potrivit descriu un comportament 
elegant i men in buna dispozi ie a oamenilor implica i în interac iune. 

 
Ce înseamn  bunele maniere 
Bunele maniere reprezint  o etap  esen ial  în procesul educa iei la copii i în dezvoltarea 

copilului. Polite ea i bunul sim  se înva , iar pentru un copil, cei 7 ani de acas  reprezint  un reper 
dup  care î i va ghida întregul comportament. Câteva reguli simple, dar înv ate la timpul potrivit vor 
contura un comportament elegant i politicos, atât de esen ial pentru un viitor adult. 

„Nu vorbi cu gura plin !”, „Bun  ziua, c ciul ! C  st pânul n-are gur !” sau ,,Nu mânca cu 
gura deschis !”- cu to ii am auzit afirma ii asem n toare din partea bunicilor, a p rin ilor sau a 
profesorilor. Oamenii mari reprezint  modele de comportament pentru copil i este de datoria lor s  
îl înve e pe cel mic reguli de comportament. Nu exist  copil nepoliticos sau obraznic din simplul 
motiv c  un copil nu tie ce reprezint  polite ea pân  nu îi este explicat . 

Cum îi explic m copilului codul bunelor maniere? Prin exemplul propriu, prin joac , prin rime 
i zic tori, prin ilustrarea efectelor. Copilul este dornic s  înve e lucruri noi, s  cunoasc  lumea din 

jurul s u i cum s  se comporte în propria sa lume. Bunele maniere reprezinta baza dezvolt rii sale, 
atât ca i copil, cât i ca viitor adult. 

 
Salutul 
Copilul trebuie s  cunoasc  câteva aspecte în ceea ce prive te cea mai simpl  form  de 

comunicare, salutul. Acesta se face simplu, prin „Bun  diminea a!”, „Bun  ziua!”, „La revedere!” sau 
prin simplul „Salut!”, formule înso ite de un zâmbet. Nu se salut  necunoscu ii, ci doar oamenii pe 
care îi cunoa tem: rude, vecini, prieteni, profesori. B iatul salut  primul fata, copilul salut  primul 
adultul i întotdeauna se r spunde la un salut. Nu este pl cut s  auzim „Bun  ziua, c ciul ! C  
st pânul n-are gur .” 

 

 „Te rog” sunt 2 cuvinte magice 
Atunci când î i dore ti ceva sau atunci când ceri ceva este indicat ca cererea s  fie înso it  de 

aceast  formul  magic . Simplul „te rog” poate face minuni în unele situa ii, iar dorin a î i poate fi 
îndeplinit . Nu te sfii sa folosesti te rog atunci cand iti doresti sau ai nevoie de ajutor, de un obiect 
sau de o favoare. Îns  înv  s  mul ume ti celui care î i ofe  toat  aten ia sa i arat  c  ai cei 7 ani 
de acas ! 

 

Mul umesc! 
O, magicul mul umesc! Prin simplul mul umesc î i ar i aprecierea, entuziasmul i respectul 

fa  de cel c ruia i te adresezi. Pentru orice urare, vorb  bun , cadou sau ajutor, mul umirea sincer  
trebuie s  fie exprimat . Este frumos s  apreciem gestul deoarece gestul este cel care conteaz . 
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Scuze! 
Exist  unele momente în care, c  vrem sau c  nu vrem, deranj m unele persoane din jur. Dac  

se întâmpl  s  calci pe piciorul cuiva, s  apelezi un num r gre it sau în oricare alt  situa ie în care 
deranjezi sau gre e ti, a- i cere scuze reprezint  o metod  elegant  de a ie i din încurc tur . 

 
S  nu m nânci cu gura deschis  sau s  nu vorbe ti cu gura plin  
S  tii s  m nânci este o art . La fel i s  tii ce s  m nânci. La capitolul acesta este nevoie de 

pu in exerci iu. Cum s  ii cu itul i furculi a în mân , cum s  ii mâinile la mas , când s  vorbe ti în 
timpul mesei sau care sunt mesele principale sunt aspecte pe care trebuie s  le înve i pentru a fi s n tos 
i pentru a avea un comportament s n tos. 

 
Arta conversa iei 
Pe lâng  formulele de salut, copilul trebuie s  tie s  nu întrerup  doi sau mai mul i oameni în 

timpul unei conversa ii, iar dac  se întâmpl , s  î i cear  scuze pentru interven ie. De asemenea, o 
conversa ie în care nu e ti implicat poate fi întrerupt  doar în cazul unei urgen e. Astfel, dai dovad  
de respect i de r bdare. În acela i timp, când cei dragi sau cei cunoscu i adreseaz  întreb ri copilului, 
acesta trebuie s  participe la conversa ie. S  vorbe ti, s  împ rt e ti i s  cuno ti lucruri despre tine 
i despre ceilal i î i fac ziua mai frumoas  i mai fericit . 

 
Pe strad  
Atunci când e ti pe strad  bunul sim  î i poart  i de grij . Copilul trebuie s  tie s  traverseze 

pe culoarea verde a semaforului, s  nu alerge pe trotuar sau pe strad , s  nu arunce gunoi pe jos, ci la 
co ul de gunoi, s  nu vorbeasc  tare. Prin aceste reguli dai dovad  de bun  purtare i respect, dar te 
i protejezi pe tine i pe cei din jur. 

 
A adar, ce înseamn  cei 7 ani de acas  pentru copii? 
Pentru cei mici, bunele maniere reprezint  de fapt reguli de comportament civilizat pe care le 

deprind din familie. Aceasta este poate cea mai important  educa ie a unui copil: cum s  se comporte 
cu oamenii din via a lui i în societate. Primele bune maniere se înva  de la p rin i i bunici prin 
joac , prin sfaturi, prin rime i zic tori, prin limite impuse, dar mai ales prin propriul model de 
comportament, toate in vederea dezvolt rii personale a copilului. 

Bunul sim  se înva , se educ  i nu se ine ascuns de ceilal i. Acesta se manifest  prin 
comportament, prin vorbe i fapte, caracterizate de cele mai multe ori de sinceritate i bun voin . 
Rolul bunelor maniere este de a tr i într-un mod frumos i respectuos al turi de cei din jur, de a crea 
o stare de bine în jurul nostru, în ciuda situa iilor nepl cute cu care ne putem confrunta la un moment 
dat. 

 
i s  nu uit m, odat  ce îl inv m, codul bunelor maniere se transmite mai departe, la rândul 

fiecaruia dintre noi, copiilor no tri. Cei 7 ani de acas  nu se uit  niciodat ! 
 

“Educa ia este ceea ce r mâne dupa ce ai uitat tot ceea ce ai înv at în coal ”. 
(Albert Einstein) 
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ROLUL RELA IEI COAL - FAMILIE 

ÎN DEZVOLT REA PSIHIC  I INTELECTUAL  A ELEVULUI 

 

 

Prof. Oprescu Eugenia 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, Ro iori de Vede 

 

 

Al turi de coal , familia este unul din factorii care se preocup  de educa ia omului. De educa ia 
oamenilor se ocup  si alte persoane, institu ii i organiza ii sociale, dar influen ele educative 
exercitate de acestea sunt mai putin organizate decat cele ale familiei i colii. Familia exercit  o 
influen  deosebit de adanc  asupra copiilor. O mare parte dintre cuno tin ele despre natur , societate, 
deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le datoreaz  educa iei primite in familie, 
sau cum am mai spune in limbajul comun: "Are cei apte ani de acas ". 

În cadrul familiei moderne se produc unele muta ii, care constau în înlocuirea familiei format  
din trei genera ii, cu familia formata din doua genera ii. De aici putem conclude c  bunicii particip  
din ce in ce mai pu in la educa ia nepo ilor. Alte influen e sociale pot fi considerate migra ia de la sat 
la ora  i urbanizarea satelor...etc. Crescând posibilitatile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, 
contactul cu tehnica, preocup rile culturale i sportive, rezult  o schimbare în mentalitatea familiei.  

Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: 
fizic, intelectual, moral, estetic. Familia se preocup  de dezvoltarea fizic  a copiilor. Familia ii 
formeaz  copilului primele deprinderi de igiena personal  i social  i îl obi nuie te s  utilizeze 
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bun starea organismului. Dezvoltarea intelectuala a 
copilului este cea mai important  latur  in procesul de dezvoltare a unui superstar.  

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politetea, 
cinstea, sinceritatea, decen a in vorbire i atitudini, ordinea, cumpatarea, grija fat  de lucrurile 
încredin ate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult; p rintele este un 
exemplu pentru copil. P rin ii le spun copiilor ce e bine i ce e rau, ce e drept i ce e nedrept, ce e 
frumos i ce e urât în comportamente. Aceste no iuni îl ajut  pe copil s  se orienteze în evaluarea 
comportamentului s u i a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îindrum  s  fie sociabil, s  fie 
un bun coleg i prieten. Atmosfera din familie, care poate fi pozitiv  sau negativ , se înterpune ca un 
filtru între influen ele educa ionale exercitate de p rin i i achizi iile psiho- comportamentale realizate 
la nivelul personalit ii copiilor.  

Drumul de la influen a educativ  la achizi ia comportamental  nu este un drum direct, ci este 
influen at de climatul familial: de exemplu , acelea i influen e educative vor avea unele efecte diferite 
în func ie de climatul familial în care acestea se exercit  

A. Familia democratic  
P rintele î i exercit  autoritatea regresiv pe parcursul cre terii i dezvolt rii copilului. 

Acesta din urm  va deveni la maturitate un om al societ ii echilibrat, s n tos psihic i 
responsabil. Va avea o minte armonioas  i se va comporta în elept în diferite situa ii. 

B. Familia hiperautoritar  

Ace ti p rin i se conduc dup  formula: „facem totul ca s  scoatem din el un om deosebit”. 
Copiii sunt pu i mereu în fa a unui volum mare de sarcini pentru a putea realiza acele achizi ii care 
s  corespund  întru totul aspira iilor p rinte ti. Men inerea copilului într-un climat hipersever 
determin  modific ri de personalitate. Acest fapt se transpune la nivel comportamental prin fenomene 
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de apatie i indiferen  fa  de ceea ce trebuie s  întreprind  sau în ceea ce prive te rela ionarea cu 
cei din jur, atitudini de protest i revolt . 

C. Familia permisiv  

Familia permisiv  st  la polul opus al familiei autoritare. P rin ii depun mari eforturi de a 
proteja copilul, de a-l menaja într-o manier  exagerat . Una dintre consecin e este deta area între 
imaginea de sine i posibilit ile reale ale copiilor. Se pot contura atitudini de îngâmfare, de 
exacerbare a eului, de supraevaluare a propriilor posibilit i. 

D. Familia indiferent  

P rintelui nu-i pas  de copil, îi ofer  libertate deplin , se sustrage de la responsabilitatea de 
educare a lui. Acest copil nu va ti dac  este bine sau r u ceea ce face, a a c  pentru el ceea ce este 
gre it, va fi corect pentru c  setul valoric nu i-a fost prezentat de c tre p rin i. 

Educa ia în familie const  dintr-un ansamblu de ac iuni sistematice orientate spre formarea i 
dezvoltarea calit ilor intelectuale, morale i fizice ale copilului, ac iuni care încep s  fie realizate 
odat  sau chiar înainte de conceperea lui. Pentru orice persoan  (copil, adolescent, tîn r, adult) familia 
este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea i afirmarea lui, asigurând condi ii 
de securitate i protec ie, atât fizic  cît i psihic , în orice perioad  a vie ii. 
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COALA I FAMILIA ÎN EDUCA IA COPILULUI 
 
 
 

Prof. înv. primar Opri  Elena 
coala Gimnazial  Ocna Sibiului 

 

 
 
Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 

care îi transmite sau nu,  o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îl ajut  sau nu, în 
procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

Ceea ce familia s de te în copil de timpuriu va fi dezvoltat de coal . Mai târziu, adultul format 
va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  civic, responsabil i moral sau nu. coala nu poate s -
i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i invers. 

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile 
încredin ate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult; p rintele este un 
exemplu pentru copil. 

Trecerea copilului de la mediul familial direct la coal , este tr it  într-un mod dramatic de 
acesta. Copilul trebuie s  înve e s  stea în banc , s  r spund  când este întrebat, s  se supun  
autorit ii, s  respecte regulile i cerin ele  specifice  mediului  colar.  Rela ia  cu  profesorul  este  
diferit   de  cea  cu  p rin ii. Activitatea colar  declan eaz  numeroase st ri de singur tate, teama de 
a nu fi pl cut de colegi, de profesor etc. De aceea, aceast  trecere este perceput  de c tre copil ca un 
eveniment stresant, ce-i poate afecta dezvoltarea emo ional  

Copilul trebuie s  g seasc  în coal  respect pentru munca sa i pentru persoana sa; coala 
trebuie s  se str duiasc  s  fie o comunitate social  vie care asigur  securitate i care genereaz  
dorin a i voin a de a înv a. Fiecare elev are dreptul de a se dezvolta în coal , de a sim i bucuria 
cre terii i de a experimenta satisfac ia generat  de realizarea progresului i de dep irea obstacolelor.  

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas ’’.  Uneori p rin ii 
uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i ca ceea ce 
consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea 
ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i coal  
trebuie s  existe o permanent  colaborare. 

În scopul sprijinirii dezvolt rii i înv rii copilului, cadrul didactic trebuie s  alterneze diverse 
roluri:  

 Stimulator: stimuleaz  dezvoltarea prin expunerea  copilului  la  stimuli  senzoriali  i cognitivi 
i implicarea lor în activit i fizice; 

 Facilitator: ghideaz  elevii/elevele cum s  înve e singuri/e, motiveaz  elevii/elevele s - i 
dezvolte gândirea critic , este model pentru elevi/eleve pentru ce înseamn  un cet ean (global) 
responsabil, sus ine elevii/elevele s  î i stabileasc  propriile obiective de înv are i îi ghideaz  în 
propriul proces de înv are, încurajeaz  munca în echip  i colaborativ , ofer  feedback / feedforward 
i creeaz  spa ii sigure în care elevii/elevele s  ofere i s  primeasc  feedback / feedforward, folose te 

metode integrate de predare-înv are i aduce înv area experien ial  la clas , ajut  elevii/elevele s  
se perceap  chiar ei/ele creatori de resurse, creeaz  contexte pentru elevi/eleve s  se dezvolte social 
i totodat  s  î i dezvolte capacit ile de metacogni ie, încurajeaz  creativitatea i inova ia, implic  
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elevii/elevele în dezbateri, reflecteaz  la propriul proces de înv are / dezvoltare i practica sa, creeaz  
contexte i oportunit i de înv are ancorate în realitate, aplicabile în via a de zi cu zi; 

 Mediator: mediaz  comunicarea i raporturile sociale dintre copii i al i copii i dintre copii 
i adul i, negocierile, conflictele; mediaz  raporturile familiei i cre a/gr dini a;  

 Partener: cadrul   didactic   devine partener   al   copilului   în   demersul   acestuia   de 
construire a propriei înv ri, partener de joc, partener  al  familiei  în  asigurarea condi iilor optime 
de dezvoltare i înv are ale copilului. 

Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce fel s -
l motiveze i s -l ajute.  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei 
genera ii.  Ea este factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea 
societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de înv mânt este cel 
care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai de a înzestra  elevii 
cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Dac  p rin ii i cadrele didactice lucreaz  împreun , se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 
cerin ele sale pot fi îndeplinite.  
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EDUCA IA ÎN FAMILIE I LA COAL  
 
 
 

Prof. OPRI AN IOANA 
COLEGIUL NA IONAL ,,IANCU DE HUNEDOARA’’, HUNEDOARA 

 
 

 
Educa ia, ca i termen general, poate fi în eleas  în mai multe feluri. Conform Dic ionarului 

Explicativ al Limbii Române, reprezint  o influen are sistematic  i con tient  a dezvolt rii 
intelectuale, morale sau fizice a copiilor i a tineretului. Un alt în eles al termenului de educa ie este 
îndrumarea sau ajutorul dat pentru cre terea nivelului ideologic, profesional i cultural. În via a de zi 
cu zi, întrebuin m termenul de educa ie când ne referim la buna cre tere a cuiva.  

Plecând de la aceste defini ii, afirm m înc  de la bun început c  principalii furnizori de educa ie 
sunt familia i coala.  

Educa ia îmbrac  multe forme (formal , informal  etc) i teoretic are loc mai intens în prima 
parte a vie ii, în copil rie i adolescen , Dar, odat  cu creionarea conceptului de educa ie pe tot 
parcursul vie ii, ,,life long learning”, putem concluziona c  omul se poate educa i autoeduca toat  
via a. 

Revenind la principalii furnizori ai educa iei, afirm m c  familia este institu ia de baz  a 
societ ii, nucleul sau celula de baz . O societate s n toas  se cl de te pe familii s n toase, la fel cum 
o societate de succes este rezultatul îmbin rii armonioase i a colabor rii fructuoase dintre familie i 
coal . 

Rolul familiei este esen ial înc  din primii ani de via , de la na tere. Pornind de la piramida lui 
Maslow care cuprinde cele cinci trepte ale nevoilor umane, putem identifica cu u urin  direc iile în 
care familia vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale copilului. A adar, în primul rând, ea 
asigur  satisfacerea nevoilor fiziologice: s n tate, ad post, mâncare, somn. În al doilea rând, cea de 
siguran : siguran a corpului, a familiei, a resurselor etc. Apoi, nevoia de iubire i apartenen : 
prieteni, familie. În al patrulea rând, familia pune baza stimei de sine a copilului: încredere de sine, 
realizarea de sine, unicitate, respectul celorlalti etc.  

Ultima categorie este reprezentat  de dezvoltarea personal : autorealizare, moralitate, 
creativitate, în elegerea vie ii, în elegerea puterii interioare etc. 

Un alt aspect deosebit de important este cel al inteligen ei emo ionale. O familie func ional  i 
care îndepline te cu succes acest proces de educare a copilului, pune bazele înv rii alfabetului 
inteligen ei emo ionale ale copilului, înc  de la o vârst  fraged .  

Familia dezvolt  în copil acele calit i esen iale în construc ia fundamentului unui om puternic: 
apartenen a social , gândirea pozitiv , încrederea în for ele proprii, inteligen a emo ional  i gândirea 
,,out of the box’’. 

De asemenea, responsabilitatea se construie te în personalitatea copilului, înc  din copil rie. 
Oamenii cu adev rat responsabili î i asum  urm toarele aspecte: sentimentele, atitudinile, 
comportamentul, alegerile, grani ele, talentele, gândurile, dorin ele, valorile, iubirile. Prin exemplul 
personal, p rin ii sunt în stare s  ajute copilul s - i însu easc  toate aceste aspecte. 

coala, pe de alt  parte, urm re te atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode i mijloace 
tiin ifice. Profesorul este garantul educa iei de calitate, el este un profesionist în domeniul s u, în 

materia pe care o pred , în pedagogie i psihopedagogie. Profesorul creeaz  un context de înv are 
pentru elevi, context în care elevului i se d  ocazia s  î i construiasc  identitatea i s  î i dezvolte 
competen ele. 

Scopul procesului instructiv educativ este s  sprijine dezvoltarea i succesul fiec rui elev. 
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Colaborarea dintre p rin i i coal  este esen ial  în desf urarea unui proces de educa ie de 
succes. Încrederea i respectul p rin ilor în sistemul de educa ie conduce la un climat de armonie 
propice înv rii de care to i participan ii se vor bucura i vor avea de câ tigat. 
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IMPORTAN A CELOR „ APTE ANI DE ACAS  ...” 

 
Prof. OPRI A-MÂNDRU  ALINA-MIHAELA, 

coala Gimnazial  ,,Constantin Negreanu”, 
Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 

 

 

Familia este o mic  biseric  numai atunci când p rin ii î i cresc copiii a a cum trebuie, cu aten ie 
i responsabilitate. „Cei apte ani de acas “ ar trebui s  fie anii în care copilul cap t  deprinderile i 

educa ia necesar  vie ii în lume. E foarte firesc pentru p rin i s - i doreasc  s  aib  copii frumo i, 
s n to i, bine educa i. Cei apte ani de acas  reprezint  o oglind  a educa iei pe care p rin ii o ofer  
copiilor în prima parte a copil riei.  

Speciali tii sus in c  regulile de comportament i educa ie oferite în primii apte ani de via  ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educa ia unui copil nu const  numai în a-l 
înv a s  scrie, citeasc  i a deveni un bun exemplu la coal . Educa ia se reflect  în toate domeniile 
de dezvoltare: social , psihologic , intelectual-cognitiv  etc. Cei apte ani de acas  sunt adesea 
caracteriza i prin cât de manierat este copilul în interac iunile cu ceilal i. Printre principalele 
ingrediente care compun ceea ce se în elege, în mod tradi ional, un copil „bine crescut” reg sim 
salutul. Salutul este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care copilul 
nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”.  

Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i s  sus in , la rându-i, conversa ia, î i 
a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te. Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma 
adul ilor. Jocurile copiilor sunt experien e care, pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc 
pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente 
corecte. Un copil „bine crescut” î i respect  partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor 
jocurilor specifice vârstei lui. Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu ajutorul 
p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea ce „nu se face” în societate.  

O bun  cre tere implic  i cunoa terea i aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care tr im: 
trebuie s  ne a tept m rândul la magazin, la medic sau la leag nul din parc, spunem „te rog”, 
„mul umesc” i „cu pl cere”, nu înc lc m drepturile celorlal i prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de lini te, respect m simbolurile, credin ele i valorile noastre i ale celor de 
lâng  noi. „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie magic . Pentru a o folosi, un copil are 
nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. Astfel, va înv a c  recunoa terea gre elilor i 
sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn de sl biciune, ci de respect i demnitate. Un copil 
„bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate 
a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în timp – între râsul s n tos i spiritul 
de glum  i râsul care jigne te, care deschide r ni. i îl va evita pe cel din urm .  

Realitatea de zi cu zi a familiilor de ast zi este diferit  de cea a genera iilor anterioare. P rin ii 
î i petrec din ce în ce mai pu in timp al turi de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibr rii atribu iilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil 
dep e te sfera familiei i intr  într-o colectivitate, începe o nou  etap  a vi ii lui, dar i a p rin ilor.  

La începerea gr dini ei i mai târziu, a colii, are loc o restructurare a programului zilnic, care 
cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al con inutului activit ilor i 
reperelor orare, ci i privind mediul în care î i desf oar  aceste activit i. Comunicare dintre p rin i 
i copii este foarte important  pentru c  ajut  la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie s  fie 

întrebat ce a f cut la gr dini  sau la coal , ce i-a pl cut, ce nu i-a pl cut, ce ar fi vrut s  fac  etc. 
Pentru a-i putea în elege, este nevoie ca p rin ii s -i ajute pe copii s - i exprime emo iile f r  team . 
În situa ia în care nu i se ofer  aten ie, începe s  bombardeze cu p reri puternice i afirma ii emfatice, 

213



dând impresia c  este alintat, sau se închide în sine, refuz  s  mai comunice, considerând c  ceea ce 
spune nu este important, c  nu intereseaz . Ar fi bine ca p rin i s  stimuleze copilul s  vorbeasc  
despre ceea ce îi intereseaz  f r  a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmpl  ca la 
întrebarea „Ce ai f cut azi la coal ?”, r spunsul copilului s  fie „Bine!”, dup  care s  refuze s  mai 
comunice pe aceast  tem . În astfel de situa ii, pentru a ini ia o discu ie cu el pe aceast  tem , p rin ii 
pot începe prin a povesti ei în i i despre ce au f cut la serviciu, folosind o exprimare clar , adresându-
se copilului cu seriozitate, ca unui 13 matur, pentru ca acesta s  simt  c  îl respect , c  au încredere 
în el. Astfel copilul va înv a s  spun  ce simte i s  vorbeasc  despre lucrurile pe care le-a f cut.  

Trecând peste realitatea c  nu prea mai exist  cei apte ani de-acas , deoarece copiii sunt inclu i 
în diverse forme educa ionale înc  de la vârste mult mai fragede, r mâne ideea de la baza acestei 
expresii: normele de conduit  se înva  din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bun  purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament 
con tient, iar vârsta primei copil rii este esen ial  în conturarea i achizi ia normelor unui 
comportament social corect. coala i alte medii educa ionale nu pot ulterior decât s  confirme i s  
consolideze normele deja deprinse din familie.  

Unele din însu irile dobândite în aceast  perioad  devin stabile pentru tot restul vie ii: spiritul 
de competi ie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitiv  fa  de diverse sarcini, etc.., altele 
influen eaz  dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat i pedepsit destul de 
des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendin e de a înc lca normele ori nu va fi încrez tor 
în for ele proprii. Înainte de a judeca o persoan  i de a-i pune o etichet , ar trebui s  ne gândim ceva 
mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat  de c tre ceilal i.  

A adar, p rin ii au o foarte mare influen  asupra copiilor în primii apte ani de via , când le 
transmit celor mici propriile valori pe care urmeaz  s  le respecte i ei odat  cu integrarea în societate, 
acolo unde î i vor asuma alte obiceiuri noi.  

Este important s  le transmitem micu ilor înv mintele pe care le consider m noi necesare i 
care îl vor ajuta s  fie un om respectuos i demn de respect la rândul s u, deoarece: „Copil ria e o 
lume aparte; pentru noi, o lume fantastic , ireal , pentru cei care fac parte din ea, dimpotriv , una 
real  i plin  de armonie.”  
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Rolul colii i al familiei în educa ia copilului 
 

 

 

Prof. înv. primar: Oros Marc Adela 
coala Gimnazial  nr. 2 ig ne tii de Cri  

 
 

 
Antropologia cultural  i sociologia culturii afirm  c  familia constituie prima form  de 

comunitate uman  în care înva  copilul cele dintâi reguli de comportare în via .. Antrenarea lor la 
însu irea temeinic  a cuno tin elor, prin procesul instructiv, i la modelarea tr s turilor propriei 
personalit i, din perspectiv  uman , moral , civic , prin procesul educativ din familie i coal , dar 
i prin autoeduca ie în afara lor, constituie pârghia fundamental  prin care se poate îmbun t i 

calitatea întregului proces de înv mânt.  
 
În acest fel, coala i familia se pot transforma în structuri dinamice, coordonatoare ale unei 

mase mari de colaboratori: copiii, elevii, asupra c rora trebuie s  vegheze pentru buna lor încadrare 
în sistemul obliga iilor, îndatoririlor i disciplinei colare, pentru cre terea calit ii activit ii 
educative i a produsului uman final, viitorii cet eni.  

Familia i coala constituie mediile socio-culturale, care modeleaz  fiin a uman  de-a lungul 
întregii vie i. coala i familia r mân principalele moduri de formare a personalit ii sociale i 
culturale, prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  programe, cu cadre specializate i în 
perioade de timp bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii de zi cu zi, în care copilul, înva  
regulile primare de via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta fa  de cei din jur i de a-i aprecia. 

Amprenta educativ  a familiei, mai ales în prima parte a vie ii copilului, este decisiv  i 
consolideaz  eforturile educative ale colii, numai atunci când conlucreaz  continuu i consistent, în 
ac iuni ce se completeaz , mobilizând în aceea i m sur  elevii, ca subiec i activi ai procesului 
educativ.  

Scopurile, elurile p rin ilor sunt multiple i cu destina ii bine definite: în primul rând, cele de 
ordin instrumental, ei fiind preocupa i de standardul viitor de via  al copiilor lor, de ob inerea unui 
venit cât mai înalt; de ordin profesional, pentru realizarea unui statut social superior, care s  le asigure 
putere, venituri, acces la resurse, capacitate de decizie; de ordin afectiv, în sensul deprinderii copiilor 
de a tr i pozitiv experien a de colari; de ordin cultural, prin idealuri, modele culturale, de 
personalit i, care le pot influen a i ghida via a. 

Elevul zilelor noastre, datorit  posibilit ilor de informare f r  precedent, devine tot mai mult 
o parte activ  a procesului educativ familial, adeseori modelându-l din interior, oferindu-i noi direc ii 
de evolu ie, dar i a celui colar, solicitând schimb ri în con inutul programelor, în r spunsuri adresate 
factorilor educativi, care trebuie s  fie preg ti i s  conduc  un dialog pertinent i valabil pentru ambele 
p r i.  

Copiii sau elevii constituie conexiunea dintre familie i coal , ca mediatori între p rin i i 
profesori, afla i la intersec ia dintre cele dou  influen e sau segmente ale adul ilor cu func ie 
educativ .  

În acest fel, copiii, elevii devin ei în i i contribuitori la autoformarea i construc ia propriei 
personalit ii, contribu ie care asigur , f r  îndoial , o reu it  mai mare procesului educativ. 
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P rin ii sunt, desigur, primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului, la vârsta când 
el, din punct de vedere fizic i psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei s  fie primii 
aten iona i de modul cum se comport  la coal .  

Acest comportament, cu r d cini în via a de familie, se reflect  apoi în coal  i în societate.  
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STUDIU DE CAZ 

 
 

Prof. înv. primar Os ceanu Nelu a Valentina 

coala Gimnazial , com. Dr c enei, Jud. Teleorman 

   

 
I. Date familiale: 

 
      A. Elevul Z.G n scut la data de 04.05.2009  se afl  în plasament în regim de urgen  la asistentul 
maternal profesionist M. E. i face parte din colectivul clasei a III a de la coala Gimnazial , com. 
Dr c enei. 

        
      B. Conditii materiale: Condi iile materiale pot fi definite ca fiind bune, deoarece elevul are tot 
ceea ce îi este necesar pentru a- i desf ura în bune condi ii activitatea colar . 

          
       C. Climat afectiv:  Relatiile afective din familie pot fi definite ca find relativ calme. Cea care se 
ocup  cel mai mult de elev este asistentul maternal, p strând o leg tur  permanent  cu coala. 

  
II.Date despre dezvoltarea fizica si starea sanatatii: 

  

A. Dezvoltarea fizic : Elevul este dezvoltat armonios, în limitele specifice vârstei. 
Conform fi ei medicale este s n toas  clinic.  

B.  Dificult i la înv tur :  
C. Elevul întâmpin  dificultati majore la înv tur ,fiind un analfabet func ional are o 

capacitate redus   de înv are i un potential creativ deficitar. Are nevoie de mai mult  aten ie i 
sprijin în realizarea temelor. 

 

III. Date psihologice: 

1. Intelectul   

A. Spirit de observa ie: Are un spirit de observatie limitat, f r  s  disting  elementele 
semnificative ale obiectului observat. 

B. Nivelul de dezvoltare al imagina iei: Dispune de o imagina ie redus . 

C. Capacitatea de în elegere: Elevul are nevoie de explica ii suplimentare în rezolvarea 
sarcinilor de lucru. 

D. Nivelul de dezvoltare al memoriei: Are nevoie de mai multe repeti ii pentru a realiza o bun  
în elegere a informa iilor, îns  conservarea informatiilor este de scurt  durat .   
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E. Stilul de învatare:  Elevul tinde s - i construiasc  propriul stil de înv are în func ie de 
capacit ile de care dispune. Înc  nu reu e te s - i îndeplineasc  singur toate sarcinile,  are nevoie de 
ajutor i sprijin. 

2. Afectivitatea: 

Elevul î i exteriorizeaz  cu greu i cu rezerve  unele dintre tr irile. Poate dezvolta sentimente 
puternice care au, în plus, un grad de sensibilitate ridicat, are nevoie de mult  afec iune. 

3. Insusiri de personalitate: 

Elevul este introvertit, arareori se exteriorizeaz , când este nesupravegheat poate deveni violent 
verbal, dar în acela i timp î i dore te s  fie integrat i acceptat de grupul colar de grupul de joac , 
dar nu tie cum i atunci se retrage i prefer  s  stea singur. 

IV. Date referitoare la conduit  

 Cunoaste regulile de convietuire în colectivitate dar are tendin a de a le înc lca în condi iile în 
care nu este supravegheat. 

• activit ile instructiv-educative: Particip  la activita ile instructiv- educative, uneori cu interes 
dar atentia este frecvent distrasa de stimuli verbali pentru procesul de înv are. 

• evenimente stresante: Tinde s  abandoneze activitatea, devine uneori agresiv verbal si fizic. 

• rezultatele activit ii: Este mândru când î i atinge obiectivul, reactioneaz  pozitiv la 
încurajare. In cazul unui esec se enerveaza si abandoneaza activitatea. 

V. Concluzii: Nu este posibila recuperarea pe termen scurt. 

 Va insusi abilitati de scris-citit, operatii matematice elementare, desfasurarea unor activitati 
lucrative ce implica operatii de rutina. Se poate adapta la viata de familie si in comunitate. 

VI. Recomand ri 

a. Pentru subiect: Sa urmeze cursurile in continuare a scolii de mas , s  participe la ore de 
consiliere psihologica si terapie logopedica, terapie comportamentala pentru a-l ajuta s  se dezvolte 
conform particularit ilor psihice i de vârst . 

b. Pentru familie: Sa se implice permanent în educa ia copilului, s  în eleag  natura 
dificultatilor pe care le intampina si modalitatea de compensare a lor. 

c. Pentru coal : Sa lucreze diferentiat dupa PSP si PIP in procesul de predare- invatare, sa se 
utilizeze materiale concrete intuitive variate. 

d. Pentru perspectiva dezvolt rii subiectului: Sa urmeze un traseu educativ adecvat abilitatilor 
pe care le poseda. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 
 
 
 

Prof. O lobanu Mariana 
Scoala Gimnazial  ” Al. I. Cuza”  F lticeni, Jud. Suceava 

 
 
Când vorbim despre copii, vorbim despre viitorul unei societ i, despre viitorul întregii lumi. 

Cea mai eficient  investi ie este cea îndreptat  spre educa ia copiilor: un popor cu copii educa i este 
un popor valoros, cu speran  de progres real i sigur. Bineîn eles c  etapele form rii unui copil sunt 
dependente de adul i, p rin i, educatori, profesori, mentori. 

În primii ani de via , copilul este dependent de p rin i, în special de mam , fiind o etap  de 
baz  în dezvoltarea sa, deoarece în aceast  perioad  se pun bazele dezvolt rii viitorului adult. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continu , i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev-profesor-p rinte, este  chiar necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Literatura de specialitate pune repetat în eviden  importan a i rolul primordial pe care îl de ine 
familia în dezvoltarea copilului, p rin ii având un impact direct i de durat  asupra copiilor. Ace tia 
joac  un rol-cheie în educa ia i formarea lor, ca persoane pentru societate. Astfel, putem spune c  
formarea copilului începe chiar de la na tere, sau chiar înainte de acest moment, prin felul p rintelui 
de a vorbi cu copilul, de a se comporta cu acesta, de a se raporta la el, dar i prin modul de a se 
comporta p rin ii între ei în i i, cu al i membrii ai familiei sau în societate. 

tim i am auzit de foarte multe ori c  familia este nucleul societ ii – poate uneori ni s-a p rut 
mult, deoarece consider m c  al i mul i factori influen eaz  traiectoria unei persoane, îns  analizând 
mai bine, ne d m seama c  aceast  sintagm  este adev rat , familia chiar este nucleul societ ii. 

P rin ii sunt un bun exemplu pentru propriii copii, care au cel mai mare impact i exemplul cel 
mai lesne de urmat, mai ales în primii ani de via . Familia este cadrul fundamental în interiorul c ruia 
sunt satisf cute nevoile de baz  ale copilului, atât biologice cât i psihologice i sociale. Familia i 
mediul familial reprezint  veriga de leg tur  a copilului cu societatea i constituie matricea care îi 
imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i morale ale copilului. 

P rin ii au un rol extrem de important în dezvoltarea emo ional  a copilului, ambii p rin i au 
un rol deosebit, atât mama, cât i tat l. Este adev rat c  în primii ani de via , rolul mamei este mult 
mai necesar i mai complex, fa  de cel al tat lui, dar crescând, copilul va avea nevoie i de modelul 
tat lui, care îi va inspira copilului siguran a de care acesta va avea nevoie pentru a intra în societate. 

Îns , cum am amintit, foarte important  este i rela ia dintre p rin i, nu conteaz  care dintre ei 
este cel mai important, sau care are rolul cel mai complex, ci conteaz  foarte mult mediul ambiant, 
rela ia dintre p rin i i rela iile dintre to i membrii familiei, modul de raportare al unora la ceilal i, 
armonia i rela iile dintre ace tia, modul în care î i vorbesc, cum se ajut  sau cum î i împart sarcinile. 

Primii ani de via  ai unui copil i implicarea p rin ilor în acest stadiu de nevoie a satisfacerii 
trebuin elor este primordial . În primii ani de via , copilul este dependent de p rin i, în special de 
mam , fiind o etap  de baz  în dezvoltarea sa, deoarece în aceast  perioad  se pun bazele dezvolt rii 
viitorului adult. 
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În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev-profesor-p rinte, este  chiar necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale 

unui copil de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii 
sunt implica i în educa ia acestuia. 

Astfel, observ m ca educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  
conlucrare a celor dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra 
dezvolt rii personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul 
c  un copil pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania 
p rin ilor i a familiei, decât la coal . Pe parcursul înaint rii în vârst  î i va mai face apari ia în 
dezvoltarea copilului înc  un factor, mediul social: grupul prietenii i societatea. 

A adar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (p rin ii, coala, societatea) au un rol 
important în dezvoltarea viitorului adult, îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitorul adult, 
este mult mai mult influen at  de familie, aceasta având un rol cheie în evolu ia sa. 

„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – 
Bob Keeshan 

 

 

Bibliografie: 

1.Colceag, F., Alexandru, F. (2018), Copilul t u este un geniu, Editura Tikaboo 
2.Verza, E. Verza, F. E. (2017), Psihologia copilului, Editura Trei 
3.Citat despre familie: http://www.citatepedia.ro/index.php?id=67884 
4.Citat despre p rin i:  https://centruldeparenting.ro/31-de-citate-frumoase-si-adevarate-despre-
parinti-si-parenting/ 
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P RIN II i COALA în educa ia copiilor 

 
 
 

Prof. înv. primar O el Ileana – Cristina 
coala Gimnazial  “Andrei aguna”, loc. Turda, jud. Cluj 

  
 
 
 

Pove tile vie ilor noastre sunt istorie vie. Unele s-au n scut în familie, altele în anturaje sau  
contexte variate. Exist  pove ti atât de triste încât, mul i ar spune c , este mai bine s  fie uitate. Dar 
ele sunt reale i mocnesc în diferite etape de vârst . Aduse la via , deslu ite i în elese, acestea î i 
pot g si odihna i un loc al lor în care s  fie p strate cu pruden . Indiferent de nuan a lor, noi în ine 
le construim, le d m sens i ne ghid m vie ile prin prisma lor. 

Dac  e s  punem în discu ie povestea fiec rei familii pe care o tim, obsev m c  scenariul este 
diferit pentru fiecare în parte. Întâlnim familii în cadrul c rora predomin  o atmosfer  de armonie, 
c ldur  i echilibru, dar în acela i timp, din p cate, putem observa i familii cu situa ii greu de 
imaginat. 

Familia contemporan  este caracterizat  de o serie de probleme i de situa ii. Problemele 
familiei contemporane nu difer  de cele ale familiei de acum 10, 20 sau 30 de ani. S-a schimbat 
dinamica social , normele i valorile sociale, fapt care a generat i o schimbare la nivelul modului în 
care familia î i exprim  disfunc ionalit ile. 

Problematica familiilor cu copii în dificultate a fost i r mâne în actualiatate, pe de o parte 
datorit  specificului acestui fenomen social, iar pe de alt  parte, datorit  modalit ilor diferite de a 
ini ia m suri concrete de diminuare a lui. 

Familiile în dificultate, ca fenomen social extins la scar  na ional , este legat în mod direct de 
rata s r ciei. Studiile arat  c  familiile cu mai mult de doi-trei copii i cele monoparentale sunt cele 
mai afectate de s r cie. Totu i cauzele care determin  ca familia s  ajung  în situa ie vulnerabil  nu 
se limiteaz  doar la s r cie, somaj, handicap, familii numeroase, violen a în familie. Familia este 
principalul mediu de provenien  a copiilor în situa ie de risc, ea fiind responsabil  de aproximativ 
80% din cazuri de ajungerea copiilor pe strad , a delicven ei juvenile, consumului de alcool, etc. 
Ace ti copii sunt victime ale diferitelor abuzuri care le marcheaz  complet via a. 

Cei care s-au ocupat i au fost preocupa i de consilierea familiei întotdeauna au c utat s  
propun  o serie de seturi de m suri educative i de sprijin care s  ajut  p rin ii în în elegerea propriilor 
nevoi, în cunoa terea i acceptarea nevoilor copiilor lor, dar i în stabilirea unor adev rate  pun i de 
leg tur  între p rin i i copii.  

O situa ie special  de criz , o reg sim în cadrul familiilor în care întâlnim violen a, pericol 
major. Se cunoa te faptul c  membrii familiilor care au fost expuse violen ei sunt marca i de traume 
psiho-emo ionale. De asemenea, pentru sprijinul acestora se duce o asidu  activitatea de implicare a 
familiei marcate de violen  familial  în programe de consiliere psihologic  familiar , pentru a reduce 
traumele psiho-emo ionale tr ite de acestea drept consecin  a procesului de victimizare. 

În familiile caracterizate printr-un climat conflictual, violen a este accentuat   în unele cazuri 
de consumul de alcool sau chiar de drog. Astfel, se constat  c  multe cazuri în care membrii familiilor 
consum  excesiv sau frecvent alcool, exist  mari probleme. Bineîn eles, copiii sunt cei mai afecta i 
de tot ceea ce se petrece în sânul familiei. 

tim c  înc  de la na tere, fiecare etap  din via a celui mic î i pune amprenta asupra dezvolt rii 
sale afective, motrice i intelectuale. Chiar dac , aparent, lucrurile decurg de la sine, exist  factori 
care pot influen a aceast  dezvoltare pe toate palierele sale, iar o parte din ace ti factori in strict de 
mediul familial i de felul în care cei ce intr  în contact cu copilul se raporteaz  la lumea din jur.  

Spunem adesea c  oglinda p rin ilor sunt copiii. Din p cate, în vremurile de ast zi, asist m la 
o denaturarea a ceea ce înseamn  familie. P rin ii uit  c  singura investi ie de valoare în via , 
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niciodat  falimentar , pe care familia o poate face pentru copil, este investi ia în mintea i sufletul 
acestuia. Uit  c , involuntar i incon tient, ei transfer  asupra copiilor o mare parte din problemele 
lor existen iale. La rândul lor, unii copii uit  s - i respecte p rin ii care le-au dat via , chinuindu-i 
prin anturajul i lucrurile urâte în care ajung s  se complac .  

Tr im într-o societate global , plin  de evenimente generatoare de crize de tot felul atât la nivel 
social, cât i la nivel familial sau individual. 

Consilierea familiei poate propune seturi de m suri educative i de sprijin care ajut  p rin ii în 
în elegerea propriilor nevoi, în cunoa terea i acceptarea nevoilor copiilor lor, dar î i propune i s  
construiasc  pun i de leg tur  între p rin i i copii.    

coala, ca institu ie care promoveaz  accesul la educa ie i în acela i timp sprijin  aceste familii 
prin acordarea de consiliere i suport psihologic pentru problemele cu care se confrunt . Acest sprijin 
vine atât din partea consilierului colar, a conducerea colii, cât i prin intermediul dasc lilor-
profesori, înv tori, persoane care cunosc cel mai bine problemele de familie ale copiilor. 

coala, prin intermediul cadrelor didactice, are menirea de a ajuta i sprijini familiile aflate în 
situa ii de risc, în special copiii proveni i din aceste medii defavorizate. Am avut ocazia pe parcursul 
carierei mele de dasc l, s  lucrez cu copii proveni i din familii defavorizate timp de aproape 10-12 
ani, atât prin munca la clas , cât i prin implicarea mea în diferite proiecte de tipul ,,Programul de 
Educa ie Timpurie Incluziv ” sau ,,Împreun  vom reu i”, sau chiar cu tineri care au fost nevoi i s  
abandoneze coala- în cadrul programului ,,A doua ans ”. Am observat c  în sprijinul acestor familii 
i al copiilor proveni i trebuie s  pornim la drum f r  prejudec i. A avea prejudec i înseamn  a avea 

o idee sau o p rere gre it  despre lucruri pe care nu le cunosc deloc sau le cunosc foarte pu in. Andre 
Berge afirma ,,s  nu crede i c  educa i copilul numai când vorbi i cu el, când îl pov ui i sau îi 
porunci i. Îl educa i în fiecare moment al vie ii voastre, chiar i atunci când nu sunte i la coal . Felul 
cum v  îmbr ca i, cum vorbi i cu i despre oameni, cum v  bucura i sau v  întrista i, cum purta i cu 
prietenii sau cu du manii, ccum râde i sau cum citi i ziarul-toate au pentru copil o mare însemn tate”. 
Pentru copiii din familiile aflate în situa ii de risc, a avea un model pozitiv la care s  se raporteze, 
este cel mai mare câ tig i cel mai mare ajutor. 

Consilierea familiilor aflate în situa ie de risc, indiferent de natura problemelor, presupune 
men inerea unui dialog permanent coal -familie-alte institu ii locale, dialog care s  scoat  la lumin  
greut ile cu care se confrunt  atât cei mari-p rin ii, cât i cei mici-copiii, care tim sunt de cele mai 
multe ori, cei mai afecta i. 

Unul din efectele negative ale dificult ii familiale este i abandonul. Cunoa tem c , de-a lungul 
timpului, s-a încercat solu ionarea acestei probleme majore, îns  s-a constatat c , copiii i tinerii din 
institu ii i centre de plasament au anse mai mari, decât copiii crescu i într-o familie, s  dezvolte 
diferite probleme de identitate, socializare, adaptare în societate. Din p cate, mul i dintre p rin i nu 
cunosc responsabilit ile i ceea ce presupune meseria de p rinte. A a ajungem s  vedem copii f r  
familii, copii crescu i de bunici sau copii du i în diferite centre de plasament, care neavând modelul 
parental greu î i g sesc rostul în via . 

Am avea dreptate dac  am presupune c  o cas  înc rcat  cu energia dezl n uit  de fel de fel de 
probleme nu este un col i or lini tit i relaxant. Comportamentele p rin ilor se r sfrâng asupra 
copiilor, dar i comportamentele negative ale copilului atrag reac ii dure din partea p rin ilor de cele 
mai multe ori. 

P rintele trebuie s  înve e s  abordeze f r  furie i frustrare comportamentele mai pu in 
adecvate ale copilului, s  men in  o atitudine pozitiv , s  transmit  încrederea în capacitatea de 
schimbare a copilului.  

Stabilirea unui program de activit i zilnice p rinte-copil reprezint  pasul de baz  c tre 
clarificarea a tept rilor p rintelui cu privire la comportamentele copilului. Modul în care p rintele 
comunic  ceea ce a teapt  de la copil, este important pentru atragerea disponibilit ii acestuia de a 
face ce i se cere.  

Rezolvarea colaborativ  a problemelor care apar în famile este esen ial . Aceasta presupune 
parcurgerea a trei pa i. 

 Pasul empatiei 
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 Definirea îngrijor rii adultului 
 Pasul invita iei la colaborare 

Implicarea p rin ilor în activit i realizate în parteneriat prin intermediul lectoratelor, este un 
punct esen ial în men inerea colabor rii strânse coal -familie, precum i în cunoa terea problemelor 
cu care se confrunt  fiecare.  

Cauzele blocajelor de comunicare sunt multiple. Unii simt spaim  în fa a autodezv luirii,  iar 
al ii nu sunt con tien i de factorul nociv. Cert este faptul c  cei mici resimt înc rc tura emo ional  ca 
fiind ap s toare. Dintre activit ile derulate, bazate pe tehnici narative de interven ie atât pentru 
p rin i, cât i pentru copii amintim: 

 ,,Tehnica pungii de gunoi” (scop: în elegerea problemelor cu care se confrunt  i a modului 
în care le pot gestiona) 

 ,,Scenariul unei emisiuni TV” 
 ,,Traseul educa ional prin intermediul unui material video” 
 ,,R s rit de soare” (scop: dezvoltarea capacit ii de mobilizare pentru a face schimb ri ) 
 ,,Apus de soare” (scop: dezvoltarea capacit ii de mobilizare pentru a renun a la anumite 

comportamente ) 
Copilul trebuie înv at s - i accepte r spunderea fa  de propriul comportament, drept urmare 

p rintele nu trebuie s -i permit  s  dea vina pe cei din jur. De cele mai multe ori un p rinte arogant, 
un p rinte violent este un model negativ pentru propriul s u copil.  

E nevoie ca p rintele s  tie s  ajute copilul s - i dezvolte punctele tari, creativitatea i 
abilit ile. 

  Abordarea comportamentelor negative ale copilului trebuie realizat  cu clam i r bdare, de 
aceea p rintele trebuie s  înve e s  abordeze f r  furie i frustrare comportamentele mai pu in 
adecvate ale copilului, s  men in  o atitudine pozitiv , s  transmit  încrederea în capacitatea de 
schimbare a copilului.   
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 
 
 
 

Prof. înv. pre . P CURAR LENU A ZOI A                                                             
coala Gimnazial  A inti  – G. P. N. A inti  

 
 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 
invers. 

Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 
evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 
conduite de via , atât de necesar . Nicolae Steinhardt scrie: „Încep s -mi dau seama c  numai 
caracterul import . Convingerea politic , p reri filosofice, originea social , credin a religioas  nu 
sunt decât accidente: doar caracterul r mâne dup  filtr rile produse de anii de pu c rie, ori de via ”. 

Închei spunând c  po i s  finalizezi patru facult i i s  ai la activ trei doctorate. Nu sunt atât de 
relevante ca cei apte ani de acas , ca a ti s  te respec i pe tine i pe cei din jur, nu sunt atât de 
relevante ca a te purta cu demnitate, conform principiilor i valorilor tale, ca a avea o identitate stabil  
i un sim  al coeren ei în ac iunile tale.  

Parteneriatele coal  – familie vin în sprijinul îmbun t irii comunic rii dintre p rin i i 
profesori. Ele se eviden iaz  în activit i comune, participarea p rin ilor la diferite cursuri în care se 
explic  acestora ce înseamn  o regul  în familie, ce înseamn  o pedeaps  când nu au fost respectate 
regulile i ce înseamn  o laud . În cadrul parteneriatelor se cl desc rela ii între indivizi, acestea fiind 
caracterizate de responsabilit i i cooper ri reciproce. Nu- i mai au locul idei, din partea profesorilor, 
de genul: „dac  familia ne sprijin  i noi ne vom putea face datoria” sau din partea familiilor: „noi 
am crescut acest copil, este treaba voastr  s -l educa i”.  
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Realizarea parteneriatelor func ionale presupune un sistem de activit i cuprinse într-un plan pe 
termen scurt i mediu, cu obiective i responsabilit i clare. Ca i obiective opera ionale pentru un 
parteneriat coal -familie pot fi enumerate: – implicarea con tient  a elevilor, p rin ilor i membrilor 
comunit ii în activit ile propuse potrivit capacit ilor psiho-fiziologice i aptitudinilor lor; – 
identificarea i înl turarea barierelor de comunicare; – combaterea e ecului colar, a abandonului 
colar; – îmbun t irea bazei materiale a colii; – consilierea elevilor i a p rin ilor s  devin  frecvent  
i eficient ; – îmbun t irea rela iilor între coal  i p rin i, profesori i elevi, p rin i-p rin i; – 

con tientizarea necesit ii ascult rii active, – înl turarea prejudec ilor i a discrimin rilor elevilor în 
func ie de mediul din care provin sau de statutul p rin ilor; – identificarea caracteristicilor individuale 
ale elevilor; – exprimarea liber  a opiniilor; – dezvoltarea încrederii în sine i în reu ita ac iunii.  

Un parteneriat între cadrele didactice (profesioni ti) i familie este posibil numai dac  fiecare 
dintre cei implica i în elege rolul pe care îl joac  în via a copilului.  

P rin ii au nevoie de educa ie pentru a ti cum s - i creasc  copiii. Prezen a p rin ilor i 
profesorilor împreun  în activit i de dezvoltare i participare comunitar , influen eaz  pozitiv rolul 
lor în educa ia incluziv  într-o m sur  mai mare. Dac  p rin ii i cadrele didactice lucreaz  împreun , 
se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar cerin ele sale pot fi îndeplinite.  

Un parteneriat între familie i coal  nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape 
bine planificate. Aceast  planificare duce la stabilirea unei rela ii de încredere i cooperare activ  cu 
cadrele didactice i al i profesioni ti, familia fiind unul dintre factorii a c ror contribu ie este foarte 
important  în procesul de integrare colar  a copiilor. 
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O component  important  in actul de educare a copilului pre colar o constituie procesul 
informativ-educativ la care contribuie familia i gr dini a. 

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educa ia începe din familie, aceasta fiind 
modelul pe care copilul îl imit  i-l urmeaz . În familie copilul î i face preg tirea pentru via . 
Contribu ia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic i scade pe m sur  ce etapele 
de cre tere înainteaz  pe treptele superioare ontogenezei. Aceasta ofer  mediul în care copilul se 
na te, tr ie te primii ani ai vie ii, se dezvolt  i se formeaz  pentru via , reprezentând primul 
instrument de reglare a interac iunilor dintre copil i mediul social. 

P rin ii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz  constant 
înc  din prima zi a vie ii; familia este modelul pe care copilul îl imit . Totodat , modul de via  al 
familiei este principalul reper în via  al copilului. Comunicarea intrafamilial  influen eaz  decisiv 
dezvoltarea psihofizic  a copilului, formarea personalit ii lui. Copiii î i observ  proprii p rin i cum 
ac ioneaz  în rolul de p rin i. Primele deprinderi de via  s n toas  ale copilului sunt dezvoltate în 
familie (deprinderi igienice, de alimenta ie s n toas ), acestea constituind suportul dezvolt rii 
ulterioare i î i pun amprenta asupra întregii personalit i. 

Tot în familie, copilul î i însu e te limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprim rii depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia interac ioneaz  i îi solicit  
pe copii. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc. 

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult, p rin ii oferind copilului 
exemple de comportamente în diferite contexte. 

De la p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce este bine i ce este r u, ce este drept i ce este 
nedrept, ce este frumos i ce este urât în comportamente. Ei sunt primele modele pentru modul în care 
s  ac ioneze ulterior ca p rin i. 

La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care desf oar  un amplu 
proces instructiv-educativ i are cadre cu preg tire profesional  corespunz toare, ce aplic  metode i 
procedee pedagogice consacrate. 

Educatoarea grupei trebuie s  cunoasc  specificul fiec rui stadiu de dezvoltare a copilului, 
disponibilit ile intelectuale precum i particularit ile lui comportamentale i caracteriale. Ea se 
preocup  de socializarea pre colarului prin integrarea lui în mediul gr dini ei, oferindu-i prilejul s  
cunoasc  mediul înconjur tor, organizând vizite în împrejurimile gr dini ei, în cartier, în ora , la 
coal , la locul de munc  al p rin ilor etc. Treptat, cu mult  r bdare, educatoarea este cea care cultiv  

încrederea în propriile posibilit i ale copiilor, integrând în jocuri i activit i copiii timizi, efectuând 
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munca suplimentar  individualizat  cu copiii cu deficien e verbale, folosind jocul i juc riile existente 
pentru a-i apropia de acestea. 

Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia iar acest rol deriv  din faptul c  
este un serviciu specializat, cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vârste 
cuprinse între 3-6/7 ani.  

Exist  dou  dimensiuni principale ale implic rii reciproce a institu iei de înv mânt i familiei 
în favoarea copilului: dimensiunea rela iei copil - p rinte i dimensiunea rela iei gr dini  - familie. 

Dimensiunea rela iei copil - p rinte vizeaz  controlul frecven ei, al rezultatelor colare, 
îndeplinirea sarcinilor i sus inerea spiritual  i material  a activit ii didactice a copilului. Cealalt  
dimensiune se refer  la alegerea unit ii de înv mânt, la contactele directe ale p rin ilor cu cadrele 
didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice i asocia iile p rin ilor, 
reuniunile de informare a p rin ilor cu privire la diferite con inuturi i metode colare. 

Rela ia gr dini  - familie nu se poate constitui f r  asigurarea unei condi ii de baz , 
fundamental : cunoa terea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. 
Educatoarea trebuie s  cunoasc  mai multe aspecte ale vie ii de familie, deoarece aceasta o ajut  în 
cunoa terea i în elegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. 

Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia dat  în aceasta institu ie nu va avea rezultate bune, 
dac  nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile copiilor. Nu putem educa în mod just un copil f r  
a-l observa atent, f r  a-l studia, f r  a-i în elege personalitatea. 

C ldura raporturilor dintre p rin i i educatoare, încrederea i respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informa ii - pentru care trebuie s  g sim întotdeauna timpul necesar. Educatoarea 
poate ajuta familia în cel mai simplu i natural mod s  urmeze calea just  în raporturile cu copilul 
s u, s  previn  îndep rtarea lui sufleteasc , s  înl ture eventualele caren e educative.Gr dini a, fiind 
puntea de leg tur  cu familia, are i menirea de a asigura p rin ilor asisten  de specialitate, 
informându-i asupra etapelor de evolu ie a copiilor i venind în sprijinul celor ce întâmpin  dificult i 
în în elegerea rolului de p rin i i în îndeplinirea cu succes a educ rii copiilor. 

Cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu p rin ii sunt: când p rin ii 
aduc copiii la gr dini ; la sfâr itul programului, când p rin ii î i iau copiii de la gr dini ; cu prilejul 
diferitelor evenimente festive ce se organizeaz  la nivelul gr dini ei: s rb tori diverse, festivit i de 
început de ciclu ori la sfâr it de ciclu pre colar; lectorate cu p rin ii. Cu cât cunoa tem mai bine 
familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu cât p rin ii vor cunoa te mai bine 
programul educa ional, cu atât va fi mai coerent  influen a ambilor factori educa ionali i a ambelor 
medii educa ionale. Cu cât colaborarea dintre educator i p rin i este mai strâns  cu atât mai bine 
ambii actori vor cunoa te mai bine copilul. 

Dialogul educatoare-p rinte se poate organiza, fie individual prin consulta ii, cu fiecare familie, 
fie în adun rile organizate cu p rin ii; se informeaz  reciproc, ceea ce contribuie atât la buna 
desf urare a procesului educa ional din gr dini , cat i la o buna educa ie în familie. Dar, dialogul 
deschis bazat pe încrederea reciproc  cere timp pentru a fi cl dit. 

Participarea p rin ilor la activit i ale grupei reprezint  un alt prilej de cunoa tere a p rin ilor, 
dar i un mod prin care ace tia sunt familiariza i cu programul grupei, cu con inutul i metodele 
didactice, cu materialele didactice i mijloacele necesare desf ur rii activit ilor, cu modul de 
comunicare i abordare a situa iilor problematice, cu semnifica ia respectului fa  de copil. Rela ia 
p rinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor rela ii pozitive între familie-gr dini , la o 
coeren  a practicilor educa ionale i a cerin elor referitoare la copil. 

Participarea p rin ilor la excursii, vizite, serb ri, anivers ri. La serbare pot participa p rin i i 
rude ale copiilor. P rin ii por fi implica i nu doar in organizarea acestor evenimente, dar pot veni i 
cu sugestii, propuneri de teme, de activit i. 
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Lectoratele cu p rin ii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagand  pedagogic  în 
rândul comunit ii. P rin ii de la un întreg nivel beneficiaz , în cadrul lectoratelor, de prezen a i 
consilierea unor speciali ti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentan i ai institu iilor cu 
care gr dini a deruleaz  programe în parteneriat (poli ie, dispensar medical, institu ii culturale, ONG-
uri). Comitetul de p rin i al grupei, ales anual, constituie nucleul colabor rii gr dini ei cu familiile 
copiilor, fiind forul organizat în vederea g sirii i aplic rii de solu ii viabile la problemele de ordin 
socio-gospod resc. 

Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub forma 
unui sistem bine închegat, pentru atingerea elului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este 
nevoie de un schimb permanent de informa ii, de completare i valorificare a influen elor dirijate spre 
micul înv cel. 

În concluzie, putem spune c  reu ita privind devenirea uman  a copilului depinde de 
o colaborare prodigioas  dintre ace ti doi  factori educa ionali de baz : gr dini a i familia. De aceea, 
în cadrul acestui parteneriat coresponsabil dorim s  descoperim cheia unit ii de ac iune ce deschide 
por ile succesului educa ional. 

                     
 

“Fiecare copil pe care îl educ m este un OM d ruit societ ii”  (N. Iorga) 
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S-au scris foarte multe studii despre rolul mamei în dezvoltarea armoniaoas  a copilului i înc  

se mai scriu, c ci subiectul este de mare actualitate acum, cand mamele moderne par atât de mult 
schimbate fa  de cele din trecut.  

Femeia mam  tradi ionalist  î i dedica tot timpul s u familiei, casei sale, cre terii copiilor, fie 
c  nu avea altceva de f cut, fie c  a a trebuia atunci, conform normelor sociale. Principala ei ,,munc ” 
era împlinirea nevoilor membrilor familiei, iar propriile nevoi treceau pe plan secund sau nu erau 
decât ocazional satisf cute.   

În prezent asist m la o transformare a femeii mame, care, o data cu evolu ia societ ii i-a 
descoperit i alt rol, care s  îi aduc  acea satisfac ie pe care i-o oferea în trecut celei tradi ionaliste 
bun starea celorlal i. Dac  în trecut situa ia economic  i financiar  a a familiei putea fi sus inut  
doar prin aportul pe care îl aducea b rbatul tat , prin câ tigurile ob inute cu serviciul, în prezent acest  
situa ie este schimbat , iar situa ia economico-financiar  a unei familii normale i a unui trai decent 
nu se mai poate asigura doar printr-un singur salariu.  

Aceast  nou  necesitate a schimbat i rolul femeii mame, care, constrâns  de satisfacerea 
nevoilor financiare ale familiei, a renun at la serviciul ,,casnic ” i a pornit pe un nou drum, acela de 
a fi angajat  într-un serviciu adev rat.  Mai mult, femeia modern , a înv at s  î i satisfac  i propriile 
nevoi, acelea de împlinire personal .  

Vorbesc aici despre femeile de carier , care caut  satisfac ia împlinirii profesionale i care fac 
ca via a familial  s  treac  pe locul secund. Ideal ar fi ca o mama cu serviciu i cu o carier  s  în eleag  
c  ,,Bun starea unui c min nu depinde de bog ie sau de confort, de frumuse e sau de lux. Totul 
depinde de Mam !” (G. W. E. Russell).  

Astfel, femeia mam  modern  încearc  s  satisfac  trei roluri: cel profesional, cel relational (în 
rela iile cu so ul i copiii) i cel casnic, gospod resc. De multe ori ob inerea unui echilibru între 
acestea este greu de atins, c ci fie petrece mai mult timp la serviciu, în defavoarea treburilor casnice 
sau în rela iile cu so ul i copiii, fie invers si atunci randamentul la locul de munc  este mai sc zut.  

Suprasolicitarea femeii mame în rolurile pe care le are o fac s  ob in  cu greu acest echilibru, 
c ci ,,O femeie este cel mai puternic reper al c minului: asemenea Mamei P mânt, ea ia toate 
problemele asupra ei, pentru c  este cea mai puternic . Cine altcineva ar putea suporta o asemenea 
greutate? Doar o mam !” (Shri M t ji Nirmala Dev). 

Din discu iile pe care le-am avut cu elevii de-a lungul timpului despre cât timp petrec împreun  
cu mama pe zi, din p cate am observat c  acest timp, mai ales de calitate, este foarte redus. Copiii 
resimt acest lucru, iar noi, cadrele didactice îl sesiz m din ce în ce mai des în comportamentul copiilor. 
Pentru copil îns , mama…r mâne mam , chiar dac  mai toat  ziua este ocupat  sau plecat .  

Întrebându-i din nou, ,,ce este mama pentru tine?”, l sând la o parte r spunsurile clasice c  
,,este un înger, o stea sau …totul”, m-au impresionat r spunsuri precum: ,,este ceva ce nu am (dat de 
un elev abandonat) sau ,,o dorin ”. La întrebarea ,,ce vrei cel mai mult de la mama ta?”, de cele mai 
multe ori am auzit r spunsul: ,,s  î i petrec  timpul cu mine”, iar acest r spuns transmite …multe i 
completeaz  cele descrise mai sus. 
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În sensul aprofund rii i în elegerii de c tre copii a propriilor rela ii cu mamele lor, am înscris 
elevii în acest an colar la un proiect interna ional, pe platforma eTwinning - ,,The best mom ever in 
the world”, proiect care este abia la început, dar care deja a captat cu mare interes aten ia micilor 
colari. Proiectul, ini iat de prof. Nurcihan Dincer i prof. Özge Kabasakal din Turcia, al tur  înc  13 
coli din Turcia, România i Republica Moldova i elevi de clase primare. Îmbucur tor este faptul c , 

datorit  vârstei elevilor, pentru a realiza diversele activit i propuse în cadrul proiectului, ace tia au 
nevoie de ajutorul familiei pentru accesarea platformei sau realizarea unor studii de analiz , precum 
de exemplu votul elevilor i al p rin ilor la alegerea logo-ului proiectului. Am implicat elevii al turi 
de mamele lor la realizarea posterului astfel: acas , cu mama au preg tit diverse materiale (precum: 
pietricele, cârlige, agrafe, nasturi .a), la coal  fiecare elev a ,,scris” o liter  din numele proiectului 
(T din plastilin , H din nasturi, E din piese de lego etc), eu am prelucrat fotografiile i înregistr rile 
video din clas  i am realizat posterul cu programul Canva i un film de prezentare a muncii elevilor, 
le-am postat pe paginile proiectului i ulterior, dup  generarea unui link de vot, a fost votat de c tre 
elevi i p rin i, care f r  alte prezent ri au recunoscut dintre celelelte postere ale partenerilor de 
proiect, care este exact al nostru, c ci lucrasem împreun  la el, în echip , profesor – copii – mame.  
Nu tiu dac  posterul nostru va fi cel mai votat dintre cele 11 înscrise la vot, dar tiu sigur c  a fost 
votat cu drag de to i membrii familiilor copiilor mei. Implicarea i a familiei nu face decât s  aduc  
un plus, o activitate ,,împreun  cu mama”, momente petrecute împreun .  M  încânt  entuziasmul 
elevilor, care particip  cu deosebit interes la toate activit ile propuse, de exemplu: prezentarea clasei, 
a ora ului natal, a mamei, realizarea afi elor .a Pentru ei a contat foarte mult tema acestui proiect, 
c ci nu este primul de acest gen în care i-am implicat, dar acesta, despre ,,cea mai bun  mama”, i-a 
motivat i mai mult în a participa activ si afectiv, exact cum spune bannerul proiectului eTwinning, a 
încerca s  cre m ,,a big smile on the faces of our mothers” (un mare zâmbet pe fe ele mamelor 
noastre).  

Copilul tr ie te un sentiment de mândrie atunci când p rin ii  s i, 
mama în special, se implic  în activit ile colii, ale lui personale ca 
elev, pe lâng  ajutorul pe care i-l d  sau nu la efectuarea temelor zilnice. 
O vrea pe mama lui cea modern  al turi de el i în alte activit i… 
Implicându-i pe p rin i i stabilindu-le responsabilit i în ac iunea 
comun  de educare a propriilor copii, cât i în participarea la activit i 
educative comune, vom avea rezultate colare mai bune pentru elevii 
no tri, vom avea copii care vorbesc cu ,,inima deschis ” despre familia 
lor, nu cu re ineri sau chiar ru ine…vom avea p rin i implica i, care ,,î i 
mai fac timp…” i vom avea copii ferici i. 

Cred c  este deosebit de important ca noi, cadre didactice, s  
implic m elevii în activit i curriculare i extracurriculare, al turi de 
familie, al turi de mame mai ales, prin care s  consolid m o rela ie frumoas , între copii i membrii 
familiei i s  deschidem ochii mamelor, spunându-le c  ,,atunci când te-ai angajat s  fii mam , acesta 
este singurul program care i se ofer ” (Jodi Picoul), c  ,,Inima mamei este sala de clasa a copilului” 
(Henry Ward Beecher) i c  ,,O mam  bun  pre uie te cât o sut  de înv tori” (H. Spencer). Noi, ca 
coal , putem recupera ceea ce mamele moderne nu mai au –petrecerea timpului împreun  cu copiii 

lor, ca… 
MINUNE DUMNEZEIASC  
AJUTOR NECONDI IONAT 
M RINIMIE INFINIT  
ADEV R VE NIC     
               
 
Bibliografie: 
Pagina eTwinning a Proiectului ,,The best mom ever in the world” (platforma eTwinning - 

https://twinspace.etwinning.net/226551/home ) 
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MEDIUL EDUCA IONAL I COMUNICAREA EFICIENT  

 

 
Prof. P duraru Georgeta 

C. S. E. I. Nr. 1 Bac u 
 
 
 
Cei trei parteneri sociali implica i în procesul instructiv-educativ (p rinte, elev, profesor), 

trebuie s  interac ioneze, s  doreasc  s  comunice problemele cu care se confrunt  i apoi s  caute 
solu ii de interes comun. În condi iile în care discut m despre o societate modern  în care educa ia 
trebuie s  ocupe un loc important, rela ia dintre profesor i elev este important . Toate persoanele au 
nevoie de sprijin, ajutor i îndrumare pe parcursul procesului de cre tere i dezvoltare a personalit ii. 

Identific m în acest sens dou  situa ii: cea în care copiii sunt sprijini i pentru a se dezvolta 
optim i cea în care sunt ajuta i s  dep easc  o situa ie de criz . Pentru a se g si solu ii la aceste 
situa ii, cei trei parteneri sociali adic  p rintele, copilul i profesorul trebuie s  interac ioneze, s  
doreasc  s  comunice problemele cu care se confrunt , s  interela ioneze. Schimbarea urm rit , 
vizeaz  achizi ia de informa ii, modificarea reprezent rilor asupra realit ii educa ionale, formarea i 
refacerea unor percep ii asupra realit ii interne/externe a familiei/ colii, procesele cognitive 
atitudinile i comportamentele noi toate acestea fiind necesare pentru în elegerea fundamental  a 
omului. Comunicarea dintre profesor i elev presupune existen a unor rela ii de  intercunoa tere,  de 
intercomunicare precum i a unor rela ii socio-afective bazate pe încredere reciproc .  

Cadrul didactic angajeaz  i dirijeaz  colectivul în ac iuni de interes comun. Prin aceste ac iuni, 
el încearc  s  concentreze energia grupului asupra c ruia s  exercite func ii de comand  i decizie. 
Obiectivul principal al managementului clasei i anume formarea la elevi a unor abilit i de 
autoreglare a comportamentului. Spre exemplu în clasa, liderul formal este cadrul didactic. El este un 
conduc tor impus din exterior i a c rui autoritate deriv  din func ia ce i s-a încredin at i din faptul 
c  el este singurul adult în mijlocul unei grupe de elevi. Managementul clasei reprezint  abilitatea 
profesorului de a planifica i organiza activit ile clasei astfel încât s  se asigure un climat propice 
înv rii. În profilul de competen  a profesorului intr  competen a tiin ific , competen a 
psihosocial , competen a managerial  i competen a psihopedagogic . Astfel în cadrul competen ei 
psihosociale a inclus: capacitatea de a stabili cu u urin  rela ii cu elevii, adaptarea la situa iile diverse 
ivite, capacitatea de a comunica lejer i eficient totodat  atât cu grupul clasei cât i cu elevul în mod 
individual, abilit i de utilizare i distribuire calculat  a for ei i autorit ii, flexibilitatea în alegerea 
stilului de predare dar i managerial, entuziasmul, în elegerea i prietenia.  

Se spune c  profesorul este liderul real al clasei de elevi. Calitatea de profesor pe care acesta o 
are îl oblig  s  aplice în practic , la nivelul clasei, toate func iile conducerii: organizarea, planificarea, 
îndrumarea, coordonarea, evaluarea, decizia. Dac  privim din perspectiva func iilor managementului 
educa ional se poate spune c  prima func ie a managementului educa ional este cea de planificare i 
organizare a sistemului de înv mânt. Cea de-a doua func ie este cea de orientare metodologic  a 
procesului de înv mânt care presupune atât ac iuni de formare, evaluare dar i de comunicare. A 
treia func ie este cea de reglare i autoreglare a sistemului de înv mânt i a procesului de înv mânt 
i implic  activit i de perfec ionare a cadrelor didactice.  

 
Profesorul trebuie s  fie obiectiv în activitatea didactic  i educativ , în predarea specialit ii 

prin care ac ioneaz  asupra form rii elevilor. Comunicarea educa ional  este acea comunicare care 
faciliteaz  realizarea fenomenului educa ional în ansamblul s u f r  a ine seama de con inuturi, 
niveluri, forme ori partenerii implica i. Comunicarea didactic  este o form  particular  de 
comunicare, obligatorie în  procesul instuctiv-educativ i specific  de înv are sistematic . Atât 
comunicarea educa ional  cât i cea didactic  pot fi considerate forme specializate ale comunic rii 
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umane. Deci un alt argument care vine în sprijinul ideii de importan  a comunic rii dintre profesor 
i elev este acela c  a comunica eficient, înseamn  mai mult decât rostirea unor cuvinte sau propozi ii.. 

Putem vorbi i f r  a spune un cuvânt, cu toate acestea dac  dorim a comunica, ca form  de 
interac iune, trebuie s  avem i s  activ m competen e comunicative. Absen a competen ei 
comunicative sau prezen a ei defectuoas  duce de cele mai multe ori la e ecul sau dificult ile pe care 
le au de cele mai multe ori profesorii bine preg ti i în specializarea pe care doresc s-o predea la 
genera ii i genera ii de elevi. Rela iile de comunicare pot fi de mai multe tipuri: de transmitere de 
cuno tin e, de concentrare a aten iei asupra unei sarcini date pe parcursul desf ur rii activit ii, de 
solicit ri adresate cadrului didactic de c tre elevi, de r spuns al elevilor la solicit rile cadrului didactic 
i invers, de reac ie care poate fi acceptare, respingere, apreciere etc. a r spunsurilor i produselor 

elevilor, de exprimare a unei st ri afective. 
Dac  evolu ia copilului nu este observat  permanent, acel copil poate s  întâmpine probleme la 

clas . Sarcina profesorilor este s  informeze p rin ii cu privire la modul în care se pot implica activ 
în via a i modul de lucru al copiilor. Una din problemele discutate de c tre profesori este faptul c  
p rin ii nu se implic  destul de mult în procesul educativ atât colar cât i extra colar. Se întâmpl  ca 
p rintele s  se intereseze de copil atunci când problemele sunt mai mari, când dirigintele sau 
profesorul reu e te s  ia leg tura cu el i astfel ajunge p rintele la coal .  Sistemul educativ nu î i 
g se te singur c ile prin care î i poate îmbun t ii performan a i modul de lucru dac  nu exist  
implicare din partea p rin ilor. Se poate afirma c  de modul în care comunic  to i factorii implica i în 
procesul educativ depinde prezentul dar i viitorul copiilor, ace tia fiind beneficiarii direc i ai 
seriozit ii cu care ne implic m în toate fazele procesului educativ, iar  ideea schimb rii  constituie 
subiect de reflec ie pentru fiecare dintre cei implica i în procesul instructiv-educativ. Pentru evolu ia 
copiilor, comunicarea reprezint  unul din aspectele fundamentale ale adapt rii. De asemenea 
cercet rile au confirmat c  atunci când p rin ii sunt implica i în activit i de parteneriat cu coala, 
rezultatele ob inute de elevi sunt mai bune iar rata e ecului colar este mai sc zut . 

Observând  sistematic copilul acas  sau în mediul colar se poate depista din timp problemele 
de comportament sau de adaptare la sarcinile colare. Cunoa terea acestor probleme din timp pot s  
conduc  la adoptarea unui program i a unor metode adecvate fiind mai u or s  previi decât s  
corectezi problemele deja instalate. 
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Rolul mamei în educa ie 
 

 

Prof. înv. primar Paicu Camelia Cristina 

coala Gimnazial  „Sf. Andrei”, sectorul 6, Bucure ti 

 

 

Mama – centrul Universului  

Mama este, cu siguran , centrul Universului fiec rui copil, este fiin a care îi traseaz  destinul, 
respectiv dezvoltarea intelectual  i emo ional , reu ita colar  i integrarea social . Este 
„ini iatoarea” pentru via  i, nu întâmpl tor, primul cuvânt rostit de majoritatea copiilor este 
„mama”. Sub protec ia i atenta ei coordonare, copilul descoper  lumea din imediata apropiere i 
fiecare lucru cap t  în eles.  

Mama – liantul cu lumea înconjur toare  

Mama este liantul dintre copil i lumea înconjur toare, asigurând un sentiment de securitate i 
echilibru afectiv. Rela ia mam -copil începe din prima secund  de via , prin adresarea cuvintelor de 
bun-venit pe lume, mângâieri tandre, leg n ri, i continu , mai târziu, prin citirea pove tilor la ora de 
somn, înv area unor poezii simple, r spunsurile la „de ce?”, conversa ia direct , dirijarea verbal  a 
ac iunilor.  

Mama – prima autoritate  

Totodat , mama este prima autoritate pe care o cunoa te copilul. De la ea va deprinde reguli, 
va înv a ce înseamn  obliga ii, renun ri i restric ii, î i va modela comportamentul în func ie de 
statutul persoanelor cu care interac ioneaz .  

Mama – model în via   

Procesul de modelare a caracterului copiilor este influen at în mod direct de p rin i i, în special, 
de mama.  Sistemul de valori, comportamentul în societate, p rerile i ideile despre lume i via , 
devenite ulterior convingeri, se construiesc pas cu pas, de la vârste fragede. Comportamentul 
p rin ilor este decisiv în evolu ia copiilor, întrucât ei înva , în primul rând, prin imitare. Copilul va 
tinde s  devin  ca mama sau ca tata, s  vorbeasc  i s  se comporte în mod asem n tor. Respectul i 
dragostea dintre p rin i stau la baza cre terii armonioase a copiilor. Virtu ile morale insuflate prin 
dragostea mamei, îi dau copilului puterea de a rezista i de a face fa  dificult ilor cu care se va 
confrunta peste ani, în via a de adult.  

 Mama – primul educator (dasc l) al copilui  

Cu mult înainte de intrarea copilului în colectivitate, mama î i dezv luie valen ele de educator. 
Ea este cea care îl înva  pe copil s  rosteasc  în mod corect primele cuvinte i s  în eleag  
semnifica ia acestora prin asocierea cu obiecte din mediul înconjur tor, limbajul ei fiind asimilat de 
cel mic. Ea este cea care îi va îndruma pa ii spre r sfoirea primelor c r i i îi va ghida mâna la 
realizarea primului desen. De la ea va înv a primul cântecel i prima poezie, cu ea va exersa cuvintele 
magice de polite e i respect, cu ea va num ra primele r uste, ma inu e, p pu i.  
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Mama – eful casei 

Sun  amuzant, dar mama este cea care tie întotdeauna unde se afl  obiectele „pierdute” din 
cas , cum se rezolv  problemele la matematic , ce cadou î i dore te colegul s rb torit, cum po i s  
ajungi în timp record la antrenament, de ce s-a blocat imprimanta, cum se trateaz  animalul de 
companie bolnav, unde se afl  umbrela. Ce nu tie mama….? 

Prin prisma acestor calit ti, ajungi s  în elegi afirma ia lui Rudyard Kipling: “Dumnezeu nu 
putea fi pretutindeni, a a c  a creat mamele”.  
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Aspecte legale i bune practici de interven ie                                                              
pentru pre colarii ai c ror p rin i sunt pleca i la munc  în str in tate” 

 

 

Palade Eulalia Lavinia, prof. înv . pre c. 

Gr dini a cu p. p. nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 

 

 

Odat  cu intrarea României în Uniunea European  i datorit  contextului economic în care se 
afl  ara noastr , mul i români au plecat s  munceasc  în str inatate. Drept urmare, societatea 
româneasc  a cunoscut beneficiile emigr rii, dar i dezavantajele acesteia. Banii trimi i acas  au 
contribuit la reducerea s r ciei, dar familiile în care unul sau ambii membrii lucreaz  în afara rii, 
sufer  în urma schimb rilor din via a lor. 

F r  îndoial , primele victime ale fenomenului migra iei for ei de munc  în str in tate, sunt  
copiii ce r mân acas , a c ror fragilitate emo ional  îi expune la riscuri mari. Abordarea i 
confruntarea cu o problem  atât de serioas  i delicat , revine factoriilor responsabili de cre terea, 
îngrijirea i educarea copiilor.  

Con tientizarea consecin elor ce pot s  apar  în urma acestei separ ri/desp r iri, atât din punct 
de vedere fizic, cât mai ales psihic i emo ional. Doi din trei copii, care au p rin ii pleca i la munc  
în str in tate, resimt acut lipsa dragostei acestora i odat  ajun i la maturitate, vor forma o genera ie 
de adul i cu probleme de integrare social . Copiii ai c ror p rin i au plecat la munc , în str in tate, 
"orfanii cu p rin i în via ", r mân în grija unor persoane care încearc  s  in  locul p rin ilor. 

Un copil din zece chiule te de la coal  în mod constant dup  plecarea p rin ilor la munc  în 
alt  ar . Elevii de gimnaziu, din cauz  c  r mân nesupraveghea i de p rintele de care obi nuiau s  
asculte, pot deveni agresivi din cauza frustr rilor i a anxiet ii care încep s  se manifeste. 

Pe termen scurt, plecarea p rin ilor se traduce, în via a copiilor, prin agresivitate verbal  sau 
fizic , marginalizare, anxietate, note mici, chiul sau chiar abandon colar. Pe termen lung,aceast  
genera ie de copii lipsi i de iubirea p rin ilor i de armonia familial  poate deveni una de adul i-
problem . 

Este gr dini a preg tit  s  preia rolul de p rinte, s  educe, s  consoleze, s  încurajeze i s  
sprijine copiii cu p rin ii pleca i s  munceasc  în str in tate?  

Identificarea copiilor  ai c ror p rin i sunt pleca i s  munceasc  în str in tate i includerea 
acestora în programe de consiliere individual  i/sau de grup, în activit i extra colare, (proiecte de 
voluntariat, concursuri de dans, muzic , competi ii sportive etc.),  în activit i care sa-i ajute sa 
traverseze mai u or perioada separ rii de p rintele plecat, urm rindu-se preven ia apari iei unor 
comportamente de risc.  

Ac iuni de interven ie a cadrului didactic pentru prevenirea efectelor negative:  
Profesor înv mânt pre colar: 
- men inerea unei leg turi la distan  cu p rin ii, prin modalitatea stabilit  (Skype, e-mail, Viber, 

telefon etc.);  
- informarea p rin ilor pleca i în caz de pericol sau situa ie de risc;  
- deschiderea i receptivitatea fa  de nevoile copilului;  
- cunoa terea dorin elor i intereselor copiilor, a cercului de prieteni ai acestora;  
- observarea comportamentului i a schimb rilor psihologice care se produc la copii;  
- oferirea sus inerii i sprijinului emo ional copilului r mas acas ;  
- implicarea copiilor în diverse activit i, inclusiv extracurriculare ;  
- interes în ce prive te rela ia copilului cu p rintele r mas/ tutore;  
- organizarea grupurilor de suport pentru sus inerea copiilor r ma i acas ;  
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- organizarea grupurilor de suport pentru bunici i tutori, în vederea sus inerii acestora i 
prevenirii efectelor negative asupra copiilor;  

- informarea p rin ilor i a persoanelor care îngrijesc copiii despre riscurile migra iei asupra 
dezvolt rii copilului, despre riscurile nepreg tirii copilului pentru plecarea p rin ilor, despre riscurile 
unei rela ii nes n toase cu copilul;  

 Psihologul(consilierul colar):  
- identificarea problemelor psiho- emo ionale i/sau comportamentale prezente ale copilului 

(natura, forma i intensitatea tulbur rilor sau deficitelor de dezvoltare prezente, tipurile de procese 
psihice afectate);  

- modul în care problemele copilului sunt legate de dezvoltarea sa, de istoricul s u familial i 
social (calitatea rela iilor cu membrii familiei, tipul de ata ament, calitatea rela iilor cu persoana de 
îngrijire i familia acesteia, evenimente i schimb ri importante în via  etc.);  

- modalitatea de raportare a copilului la plecarea p rin ilor/p rintelui i la situa ia prezent  i 
manifest rile sale psiho - comportamentale.  

   Obiectivul principal al interven iei în cazul copiilor r ma i acas  este ca ace tia s  fie capabili 
s  traverseze perioada de absen  a p rin ilor i s  reg seasc  sentimentul de securitate din rela ia 
copil-p rinte.  

  Prin participarea la activit i copiii:  
- vor g si un echilibru din punct de vedere emo ional; 
- vor avea ocazia s  discute despre problemele cu care se confrunt  cu persoane avizate; 
- vor înv a s  g seasc  solu ii creative la problemele cu care se confrunt ; 
- se vor integra cu mai mult  u urin  în comunitatea din care fac parte; 
- vor avea mai mult  încredere în for ele proprii; 
- vor exersa i vor dezvolta abilit i de comunicare cu diferite persoane: p rin i, profesori, rude 

apropiate, reprezentan i ai comunit ii; 
- î i vor îmbun t i rela ia cu familia (p rin i, fra i); 
Prin activit ile desf urate cu p rin ii se creeaz  premisele necesare ca ace tia s  în eleag  
care sunt riscurile pe care le presupune alegerea lor de a munci în str in tate i care sunt 

modalit ile prin care ar putea atenua, m car o parte, din aceste riscuri. P rin ii vor putea s - i 
dezvolte urm toarele abilit i: 

- vor fi mai informa i asupra riscurilor la care se supune familia lor în momentul în care unul 
sau ambii p rin i decid s  plece la lucru în str in tate; 

- p rin ii vor deveni mai responsabili fa  de rolul i implicarea lor în dezvoltarea copilului; 
- î i vor îmbun t i abilit ile de rela ionare cu copiii, cadrele didactice, institu iile locale; 
- vor deveni mai toleran i i receptivi la problemele cu care se confrunt  copiii; 
- vor dezvolta abilit i de rela ionare cu alte familii aflate în situa ii similare, dezvoltând 

sentimentul de solidaritate social . 
Cadrele didactice 
- vor dezvolta abilit i de consiliere a copiilor, p rin ilor; 
- vor dezvolta abilit i de lucru în echip ; 
- î i vor însu i noi tehnici de lucru cu copii afla i în situa ii de risc; 
- vor recunoa te mai u or copiii cu caren e afective; 
- vor deveni mai receptivi i toleran i fa  de copiii afla i în situa ii de risc; 
- î i vor însu i i dezvolta abilit i de utilizare a internetu-ului etc. 
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STUDIUL DE SPECIALITATE CU PRIVIRE LA                                                         
IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I GR DINI  

 
Profesor Palade Manuela Elena 

coala Gimnaziale „M. Sadoveanu”, Bac u 
   

 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii.  

Educa ia pre colar , care cuprinde metodele tradi ionale de baz , nu s-a schimbat prea mult de-
a lungul timpului. Cu toate acestea, transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este 
v zut acest proces. Noua curricul  este mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe la 
gr dini  i se manifest  în toate mediile sociale în care este prezent copilul. 

ri din întreaga lume au adoptat diferite sisteme de educa ie formal , îns  majoritatea dintre 
acestea urmeaz  programul K-12, printre care i România. În acest sistem, un copil î i începe educa ia 
la gr dini  i continu  pân  la vârsta de 18 ani, când ar trebui s  termine liceul în urma unui examen 
complex.  

Educa ia informal  se refer  la orice informa ie nou  pe care p rintele o pred  copilului, ca, de 
exemplu, atunci când mama îl înva  pe copil s  se spele pe mâini dup  ce folose te toaleta. Practic, 
toate informa iile acumulate în afara s lilor de grup  pot fi considerate a fi educa ie informal . 

Un alt tip de înv are în afara institu iilor tradi ionale este educa ia non-formal . Aceasta 
formeaz  echilibrul dintre metoda formal  i cea informal . De i se bazeaz  pe o form  de înv are 
structurat , nu este necesar s  se ghideze dup  un curriculum aprobat sau s  de in  o certificare 
oficial . Exemple în acest sens sunt: lec iile de înot pentru copii mici, programele sportive i 
workshop-urile. 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. Am 
putut valorifica aceste interese ale pre colarilor prin planificarea unei variet i de experien e bazate 
pe educa ia social . Aceste strategii m-au ajutat la cultivarea i extinderea abilit ilor copiilor, de 
asemenea ace tia au înv at cum s  identifice i s  rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , 
s  identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele 
anumitor comportamente nepotrivite. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea  dintre 
p rinte-educator. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp ce tehnologia 
i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, copiii î i pot pierde interesul pentru 

gr dini , atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul.Când p rin ii s-au implicat în via a pre colarilor, 
ace tia au beneficiat de sprijin i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a 
pentru cunoa tere.  

Încurajarea implic rii p rin ilor este o modalitate excelent  de a crea un mediu de înv are 
pozitiv, În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i exprima opiniile i de a 
în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere a rolurilor pe care le 
adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care s -i ajute s  în eleag  
i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i. Pe de alt  parte am observat schimb ri 
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importante atunci când p rin ii s-au implicat, cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei 
pre colarilor. 

Colaborarea cu p rin ii m-a ajutat la identificarea nevoilor i obiectivelor i a a am putut 
comunica cu p rin ii despre  modalitatea în care ei trebuie s  contribuie la educarea  celor mici. 

 S  fie activi i implica i în timpul activit ilor; 

 S - i formeze i apoi s  aib  încredere în propriile abilit i; 

 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 

 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 

 S  î i continue educa ia i în afara unit ii colare. 

 

Iat  câteva modalit i prin care au fost îndruma i s  se implici activ în educa ia copilului: 

S  comunice regulat cu mine, educatoarea, primind informa ii cu privire la domeniile în care se 
descurc  pre colarul, ce mai poate fi îmbun t it i cum îl pot sus ine i ajuta de acas , ca. s  particip  
la cât mai multe activit i.Am organizat : edin e cu p rin ii, serb ri, festivit i sau lec ii deschise. 
Am planificat activit i extra colare cu scop educa ional în afara colii la care au participat i p rin ii. 
Câteva exemple de activit i – excursii, tururi de muzee, vizite la bibliotec . Dac  cel mic a înva at 
despre animale, p rin ii au în eles c  ar putea merge împreun  cu acesta la un muzeu de tiin ele 
naturii. Acest eveniment a oferit copilului posibilitatea de a aplica în via a real  cuno tin ele pe care 
le-a dobândit la gr dini .  

Organizarea de lec ii interactive acas  online au îmbun t it procesul de înv are. De pild , au 
creat cântece i rime cu vocabularul înv at la grup , ori au înlocuit anumite instrumente muzicale cu 
obiecte casnice. O sesiune de g tit distractiv  le-a oferi celor mici ocazia de a- i dezvolta în elegerea 
despre s n tate i nutri ie; Cu ajutorul platformei Google classroom s-au urm rit, ”discutat”  
împreun  filme i videoclipuri educa ionale. De i înv mântul formal poate include predarea unei 
limbi str ine, acas  poate fi mediul în care copilul s  se familiarizeze cu vocabularul i expresiile de 
baz .I-am îndrumat pe p rin i s  fac  acest lucru prin desene animate în limba englez , a a putând s  
se eviden ieze anumite cuvinte cheie în englez  , precum: fructe, animale sau membri ai familiei. Le-
am explicat cum cunoa terea unei limbi str ine sus ine dezvoltarea cognitiv , dezvolt  dorin a de 
cunoa tere. Cercet rile mi-au demostrat, c  înv area unei a doua limbi a stimulat gândirea critic  i 
abilit ile de ascultare. Copiii care vorbesc alte limbi prezint , de asemenea, semne de creativitate 
sporit , curiozitate în a afla informa ii noi i flexibilitate mental . Copiii care au fost expu i devreme 
la alte limbi au prezentat o atitudine mai pozitiv  fa  de culturile asociate. Între 3-4 ani, copiii au 
generat multe conexiuni neurologice. În aceast  perioad  de formare, creierul lor a ac ionat ca un 
burete, absorbind foarte rapid o cantitate mare de informa ii i cuno tin e. Prin urmare, acesta a fost 
momentul perfect pentru a oferi copilului o educa ie lingvistic . Pre colarii au devenit mult mai 
receptivi, creativi i mai capabili atunci când vine vorba de rezolvarea  situa iilor problem .  

În concluzie educa ia, atât cea formal , informal  cât i cea non-formal , aduce multe beneficii 
sociale i cognitive. Dar, poate cel mai important lucru pe care îl aduce este fericirea..Potrivit 
studiilor, cu cât nivelul de educa ie este mai înalt, cu atât e ti mai mul umit de tine i de stilul de via  
ales. 
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Mediul familial i succesul colar 
 
 
 

Prof. Palo  Claudia Daniela 
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Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 
 
 
 
Succesul colar este un concept foarte des folosit în literatura de specialitate din sociologia 

educa iei, în special în studiile cantitative. Cele mai întâlnite situa ii sunt cele în care scopul analizei 
este acela de a determina care sunt factorii care influen eaz  succesul colar, îns  se reg sesc i situa ii 
în care performan ele colare sunt utilizate ca factor explicativ pentru accesul în înv mântul 
universitar, sau dobândirea unui anumit statut social. Din punct de vedere conven ional, a avea succes 
colar se refer  la dobândirea unor competen e specifice unui anumit nivel educa ional (York i al ii, 

2015). Acest lucru nu înseamn  îns  c  succesul colar nu poate fi definit i altfel, de exemplu prin 
atingerea unui anumit nivel educa ional, sau ob inerea unui loc de munc  care confer  un statut social 
important. 

În dezbaterile privind factorii care determin  succesul colar, explica ia conform c reia mediul 
familial de provenien  reprezint  unul dintre determinan ii principali este folosit  ca parte a 
cunoa terii general acceptate, în special în rile occidentale. De obicei, este de a teptat s  existe o 
rela ie pozitiv  între cele dou . Cu alte cuvinte, elevii care provin dintr-un mediu social avantajat i 
care sunt plasa i într-o pozi ie superioar  în structura ierarhic  a unei societ i determinat  de accesul 
i controlul unor resurse valorizate într-o societate 2, au o probabilitate mai ridicat  de a avea succes 
colar, comparativ cu cei plasa i în pozi ii inferioare într-o schem  de stratificare social . 

Mediul familial de provenien  este un concept folosit în studiile cantitative în care sunt incluse 
acele aspecte care sunt considerate relevante pentru definirea caracteristicilor unui individ ce ocup  
o pozi ie în structura social . Câteva exemple de astfel de variabile sunt: venitul, ocupa ia, nivelul 
educa ional, posesiunile familiale, structura familiei, mediul de reziden , religia, migra ia (Brese i 
Mirazchiyski, 2013I 

Concluziile din literatura de specialitate cu privire la rolul important al mediului familial de 
origine asupra performan ei colare au rezultat în urma compar rii indicatorilor descri i mai sus cu 
indicatori care m soar  resursele colii. Plecând de la ideea potrivit c reia sistemul de înv mânt ar 
trebui s  se bazeze i s  promoveze principiile egalit ii de anse, colile ar trebui s  aib  un impact 
asupra performan ei colare, independent de mediul familial de provenien . Resursele colare au fost 
m surate prin indicatori care urm reau calitatea infrastructurii colare (cl diri, terenuri, sistem de 
iluminat i înc lzire, s li de clas , laboratoare i echipamente de lucru, materiale didactice i mai 
recent acces la internet i softuri educa ionale) i calitatea profesorilor (precum lipsa profesorilor 
califica i la anumite discipline). 

Ideea potrivit c reia resursele colii reprezint  un factor explicativ pentru performan ele colare 
ale elevilor a devenit una dintre temele foarte des dezb tute în literatura de specialitate din sociologie, 
economie i tiin ele educa iei. Conceptul central în jurul c ruia are loc aceast  dezbatere este cel de 
egalitate de oportunitate, existând accep iunea conform c reia colile ofer  egalitate de oportunitate 
dac  ofer  acelea i resurse educa ionale tuturor elevilor. Cu alte cuvinte, pentru a oferi egalitate de 
oportunitate, o institu ie educa ional  trebuie s  îndeplineasc  anumite standarde, de unde rezult  
necesitatea îmbun t irii aspectelor ce pot fi considerate resurse ale colii. 

Egalitatea de anse în fa a educa iei i asigurarea unui înv mânt de calitate pentru to i sunt, 
pentru majoritatea sistemelor de înv mânt din lume, obiective prioritare. Sistemul de înv mânt 
din România nu face excep ie. De i distincte, cele dou  obiective nu pot fi separate: un sistem de 
înv mânt nu poate fi considerat accesibil doar pentru c  asigur  reprezentarea la toate nivelurile 
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sale pentru toate categoriile de popula ie, ci i dac  to i elevii au acces la acela i tip de cuno tin e i 
în ceea ce prive te calitatea i din punct de vedere al cantit ii acestora i de condi ii de desf urare a 
procesului instructiv-educativ asem n toare. 

Calitatea unui sistem de înv mânt este influen at  atât de factori externi colii (mediul 
sociofamilial i economic de provenien  al elevului, nivelul de educa ie i ocupa ia p rin ilor etc.), 
cât i de factori care in exclusiv de coal  (colectiv didactic, condi ii de înv are, tip de coal  
frecventat etc.). Dac  asupra factorilor exteriori colii capacitatea acesteia de a-i modifica în favoarea 
succesului educa ional al elevilor este sc zut , în ceea ce prive te cea de-a doua categorie de factori, 
interven ia colii poate fi maxim . Cre terea nivelului de preg tire al corpului profesoral, 
modernizarea bazei tehnico-materiale a institu iilor de înv mânt, organizarea de programe 
educa ionale extracurriculare sau/ i de sprijin educa ional, reducerea num rului de elevi dintr-o clas , 
implicarea familiei, a comunit ii în activit ile colii etc. sunt doar câteva dintre metodele prin care 
coala poate interveni în favoarea îmbun t irii calit ii educa iei i care s-au dovedit în timp a avea 

efecte pozitive semnificative. 
„ colile care sunt cele care nu doar tolereaz  prezen a p rin ilor, ci mai ales încurajeaz  

implicarea lor în diferite aspecte ale vie ii colare i ale comunit ii” (Pearson, 1990, apud Claes i 
Comeau, 1996). Odat  demonstrat acest fapt, în ultimele decenii legisla ia privind educa ia din 
majoritatea statelor a inclus i referiri la situa iile i condi iile în care coala poate colabora cu familia. 
Gradul de implicare al familiei în activitatea colii variaz  foarte mult de la un stat la altul, de la un 
sistem de înv mânt la altul: de la participarea familiei la deciziile de recrutare i selec ie a 
personalului didactic, la stabilirea structurii cheltuielilor la nivel de institu ie colar  sau doar 
participarea la edin ele cu p rin ii. În România, atât coala, cât i familia sunt la începutul acestui tip 
de colaborare, sunt în etapa în care i una i cealalt  înva  cum s - i armonizeze metodele, atitudinile, 
comportamentul în beneficiul copiilor. Ini ierea i stabilirea unor rela ii de colaborare eficiente depind 
atât de cadrele didactice, cât i de p rin i. 

Pentru a cre te calitatea în educa ie, un rol deosebit îl are procesul instructiv- educativ, modul 
lui de organizare, atmosfera pl cut  din coal , rela iile bune dintre coal  i familie, a tept rile 
cadrelor didactice i ale p rin ilor privind performan a elevilor. O r spundere  destul de mare pentru 
cadrele didactice o reprezint  gestionarea clasei de elevi i  de aceea ele au sarcina de a stabil norme, 
reguli, ceea ce le  este permis elevilor i ceea ce le  este interzis, care sunt recompensele pe care le 
vor primi dac  au un comportament pozitiv i cum sunt sanc iona i dac  vor avea un comportament 
inadecvat. Nu doar folosirea unor mijloace didactice moderne, a unor metode moderne de 
predare  duc la cre terea calit ii înv mântului, ci i implicarea  elevilor în crearea materialelor.  

Întotdeauna profesorii trebuie s  îmbine tradi ionalul cu modernul, pentru a ob ine un  act 
educa ional eficient, iar elevii s  fie responsabili în educa ia proprie printr-o  implicare activ . Dac  
se selecteaz  con inuturile înv rii  din  sfera  de  interese  ale  elevilor, în concordan   cu  programa 
colar , atunci rezultatele  procesului  instructiv – educativ  sunt  de calitate.  Elevii sunt  mult 

mai  aten i i mai receptivi la informa iile  care  vin din, despre i pentru aspira iile genera iei lor. 
Calitatea  actului  educa ional cre te dac  activit ile extracurriculare sunt folosite cât mai des, cât 
mai variate i dac  scopurile i obiectivele acestora au fost realizate. Cadrele didactice, prin 
activit ile procesului instructiv-educativ urm resc: prevenirea situa iilor de criz  a elevilor 
(personal , educa ional  i social ), dezvoltarea personal  a acestora, cultivarea imaginilor de sine 
pozitive, cre terea capacit ilor de luare a deciziilor, responsabilizarea fa  de societate, încercarea 
p str rii echilibrului în situa ii de succes sau e ec, cre terea rezisten ei la frustrare, la critic , 
autoevaluarea propriului poten ial, cunoa terea calit ilor personale i a punctelor slabe, construirea 
unei baze solide de valori, a optimismului în împlinirea visurile lor. Elevii  se preg tesc pentru via , 
s   fie capabili s  se descurce singuri, s  se afirme  în mod independent sau în cadrul grupului din 
care fac parte. 

O alt  necesitate pentru cre terea calit ii înv mântului o reprezint  parteneriatul coal -
familie. În cadrul colii se face decât o parte din educa ia copilului, cealalt  parte f cându-se în afara 
ei. Influen a familiei are un mare impact asupra rezultatelor  colare ale elevilor i asupra motiva iei 
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înv rii i de aceea trebuie s  colaboreze permanent cu coala, participând la diverse activit i ale 
acesteia( edin e, lectorate cu p rin ii, activit i de consiliere a  p rin ilor, serb ri colare).   

Printre alte sarcini, ale colii, se afl  i identificarea situa iilor – problem  din familiile copiilor 
i dirijarea pe cât este posibil a strategiilor educative în favoarea elevului. De aceea, colaborarea 

dintre coal  i familie, presupune nu numai o informare cu privire la tot ceea ce face elevul la coal , 
în cadrul procesului instructiv-educativ, ci i informarea p rin ilor cu toate problemele pe care le are 
elevul. Nu pu ine sunt actele de violen  dintre elevi, personal didactic i persoanele din afara colii, 
consumul de droguri, acte de delincven  juvenil , situa ii c rora coala trebuie s  le fac  fa .  

Astfel ac iunea educativ  a familiei devine eficient  dac  aceasta particip  cu regularitate la 
ac iunile colii, exist  o leg tur  permanent  între cele dou  iar obiectivele urm rite de acestea se 
subordoneaz  idealului  educa ional. S-a constatat c  a crescut destul de mult num rul copiilor 
inadapta i social datorit  caren ele educative ale familiei i s-au luat m suri privind necesitatea 
preg tirii copiilor pentru via . Între  rela iile coal -familie trebuie  s  existe o strâns  leg tur  pentru 
beneficiciul copiilor, trebuie g site modalit i prin care s  se comunice permanent cu familia, 
deoarece siguran a i securitatea elevilor, atât în coal , cât i în afara ei, este primordial . atât pentru 
elevi, cât i pentru cadrele didactice. 
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Familia în parteneriat cu coala 

Pan  Delia, profesor,  

coala Gimnazial  A. Odeanu, Lugoj 
 
 
 

coala trebuie perceput  ca o institu ie unde se comunic  i se înva , scopul fiind nu doar 
reu ita colar , ci reu ita în toate condi iile i în toate momentele vie ii. Pentru un succes în educa ie, 
familia trebuie s  colaboreze cu coala, s  cunoasc  cerin ele specifice ei, s  creeze condi iile necesare 
activit ii de înv are a copilului, i s  controleze îndeplinirea programului zilnic. Rolul familiei este 
îns  si acela de a consolida deprinderile moral-civice, conduita civilizat , facilitarea condi iilor 
necesare dezvolt rii aptitudinilor copilului. 

Familia este prima „ coal ” a viitorului cet ean, dar odat  ce copilul trece pragul colii, 
influen a familiei nu scade i nu devine secundar . Între cei doi factori exist  o strâns  leg tur  
realizat  prin diferite forme de colaborare. Cre terea randamentului elevului e o sarcin  de care 
r spunde i coala i familia. Obiectivele educa ionale nu pot fi realizate decât prin efortul celor doi 
factori educativi. Cooperarea p rin ilor cu coala presupune recunoa terea de c tre p rin i a autorit ii 
colii, respectiv a înv torului. P rin ii trebuie s  fie con tien i de faptul c  centrul de dirijare i 

coordonare a tuturor tipurilor de activit i educa ionale este coala. Ei trebuie atra i al turi de coal  
prin forme variate de activitate, determinându-i s  colaboreze activ, acceptând rolul de prim educator. 
P rin ii vor în elege c  regulile de educa ie difer  de la o familie la alta în func ie de copil, de 
problemele familiei, de concep ia familiei despre via  i împlinirea ei. 

P rin ii trebuie s  petreac  mai mult timp cu copiii, s  le acorde mai mult  aten ie s  afle care 
sunt problemele i cum pot fi rezolvate. Când sunt probleme în familie, acestea se r sfrâng i asupra 
rezultatelor colare.  

La baza activit ii educative în familie, nu trebuie s  stea sfaturile - de i i acestea au rostul lor 
- ci modelele, exemplele pozitive. Deci p rin ii trebuie s  cunoasc  i condi iile pe care trebuie s  le 
îndeplineasc  exemplele lor, pentru a fi cât mai eficiente, sub raport formativ: autoritate, unitate de 
vederi, concordan a dintre exigen ele de ordin moral pe care p rin ii le formeaz  i faptelele lor 
concrete, exemplele pozitive, dragostea i respectul fa  de copii, conduita prevenitoare, interesul 
manifestat de p rin i fa  de reu itele copiilor, aprecierea lor pozitiv , al turi de modelele pe care le 
ofer  ei în i i.  

Fiecare copil e deosebit i special în felul s u i p rintele trebuie s  tie acest lucru, s  descopere 
partea bun , talentele i aptitudinile celor mici, s  le încurajeze, dar s  fie capabili i s  recunoasc  
defectele lor i cu tact i bun voin , eventual cu ajutorul înv torului sau dirigintelui, s  încerce 
îndreptarea acestora. Dar a a cum fiecare copil e unic, a a i fiecare p rinte vede în alt fel misiunea 
sa de educator.  

P rintele ideal are în vedere întotdeauna ca drepturile copilului s  fie respectate, f r  a omite 
stabilirea unor reguli care s  fie aplicate i urmate de to i membrii familiei. Prin urmare, p rintele 
care folose te acest stil este suficient de indulgent, flexibil i deschis spre nou pentru a accepta tot ce 
ar putea ameliora via a copilului i a familiei, îns  este în acela i timp suficient de autoritar pentru a 
impune o disciplin  riguroas , a-l înv a pe copil s  înve e reguli i s  îndeplineasc  sarcinile care i 
se dau. P rintele este i destul de protector pentru a-i oferi copilului securitatea i sprijinul de care are 
nevoie. El este de asemenea i suficient de în eleg tor i încrez tor în capacitatea copilului de a lua 
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unele decizii personale, îl încurajeaz  s  fie independent, îi respect  opiniile, interesele i 
personalitatea.  

Pornind de la necesitatea cunoa terii sociopsihopedagogic  a copilului, dar i de la tipologia 
p rintelui coala impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urm rind toate aspectele pe care 
via a de elev o prezint , p rin ii pot completa, sprijini i dezvolta personalitatea copilului cu o singur  
condi ie - colaborarea cu coala. 
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Familia i coala, parteneri în educa ia copilului 

 

Prof. Pan  Violeta 

coala Gimnazial  nr. 1 Orbeasca, TR. 

 
Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. 

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: 
 institu iile educa iei: familie, scoal  si comunitate; 
 agen ii educa ionali: copil, p rin i, profesori, speciali ti în rezolvarea unor probleme 

educa ionale; 
 membrii ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii si dezvolt rii copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentan i ai bisericii, ai poli iei); 
 influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
 programele de cre tere, îngrijire i educare a copilului. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o 
prime te în familie, în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul 
interven iei colare. Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc 
aspira iile, atât ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia 
ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, animale, ocupa iile 
oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria 
i gândirea copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  

în procesul de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 
Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 

polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i 
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coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i 
lectorate cu p rin ii. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute .  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii .  Ea este factorul decisive i pentru  formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de 
înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai 
de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 
Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 

familie i coal  .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. Dac  
ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 

 calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 
 percep iile fiec ruia; 
 atitudinile care îi caracterizeaz ; 
 caracteristicile institu iei colare; 
 caracteristicile familiei; 
 modul de comunicare. 

Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor. Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 

 prezen a la edin e i lectorate; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
 organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
 organizarea unui col  verde în coal ; 
 atragerea unor fonduri pentru coal ; 
 sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 

O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 
Factori care favorizeaz  comunicarea: 
 transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 
 evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
 mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut; 
 capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele 
 evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
 rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
 sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 

Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un câ tig personal, un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns . Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca 
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f când parte din datoria profesional  a profesorului deoarece : p rin ii sunt parteneri ai colii , 
eficacitatea înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt 
responsabili legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele 
unei astfel de colabor ri.  

Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând 
în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de coal  
(comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine) g se te un r spuns pozitiv în 
familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 
poate ajuta prin atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie  s   o  afi m.  

Asadar,e  o  sarcin   a  colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   di
rijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  
de  colaborare  coal -familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 

  
„Niciodat  familia  nu  a  fost  mai  solicitat   si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat   atât  de  mar

e  ca  azi” – Boutin  i  During,  1994. 
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Rolul familiei în rela ia coal  - copil 

 

Prof. Psihopedagogie Speciala – Panait Carmen 

CSEI Nr. 1 Ploie ti 
 

 
 
Formarea   p rin ilor în ceea ce prive te colaritatea copilului presupune, cel pu in, ca fiecare 

p rinte s  cunoasc : obliga iile legale privind educa ia copilului; drepturile de care dispune pentru 
educa ia copilului; importan a atitudinii lui pentru reu ita colar  a copilului; metodele de colaborare 
cu coala.  

Este necesar un dialog între profesori si p rin i. Profesorii trebuie s  primeasc  o preg tire în 
materie de rela ie cu p rin ii iar competenta lor în aceast  materie trebuie considerat  ca o aptitudine 
profesional . P rin ii trebuie s  fie preg ti i pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorin a de a ajuta elevii s  aib  
succes la coal  i, mai târziu, in via . 

Atunci când p rin ii, elevii si ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri 
în educa ie, se creeaz  în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa func ioneze. 

Parteneriatele sunt v zute ca o component  esen iala în organizarea colii i a clasei de elevi.  
Ele nu mai sunt considerate doar o simpl  activitate cu caracter op ional sau o problem  de 

natura rela iilor publice.  
Evolu iile rapide din via a social  genereaz  o cerere de continuare a proceselor de reânnoire a 

cuno tin elor, deprinderilor si valorilor pe durata vie ii.  
Din perspectiva unei analize sistemice, educa ia p rin ilor apare ca o dimensiune a educa iei 

permanente si coala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde 
dep ind constrângerea dependen ei materne. 

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ie pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Rela ia coal -familie-comunitate este una în care fiecare factor 
interrela ioneaz  cu ceilal i. 

Colaborarea dintre coal  i familie presupune nu numai o informare reciproc  cu privire la tot 
ceea ce ine de orientarea copilului ci i înarmarea p rin ilor cu toate problemele pe care le comport  
aceast  ac iune.  

Pentru consolidarea unor valori stabile i coerente care sprijin  coala în formarea la copii a 
conduitei favorabile, a unui stil de via  s n tos mintal, emo ional, fizic i socio-moral am urm rit 
implicarea familiei i a comunit ii printr-un parteneriat. 

Trebuie avut în vedere c  colile de toate gradele sunt organiza ii responsabile pentru educa ia 
formal  a copiilor i a adolescen ilor i au obliga ia s  se achite de aceast  responsabilitate, ca parte 
a sistemului social ce include i familiile si comunita ile.  

Societatea, in istoria ei cunoa te o lung  perioad  in care familia de inea, aproape exclusiv rolul 
de educator social al copilului. Complexitatea sporit  a societa ii actuale a dus la diferen ierea 
factorului educativ, la specializarea lor.  

Aceast  specializare avea drept rezultat, automat, dezvoltarea armonioas  a copilului, indiferent 
de intersectarea ac iunilor si m surilor luate. 

Fiecare copil se deosebe te de ceilal i, in primul rând prin caracterul s u. 
Factorii institu ionali ai educa iei sunt coala, familia, biserica s.a.m.d., totul educ : oamenii, 

lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare m sura – oamenii. Între acestia primul 
loc il ocup  p rin ii si educatorii. 

Menirea colii este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a stimula calitatea de om.  
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Un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia exercit  o influen  
deosebit de adânc  asupra copiilor. Primele no iuni educative pe care copilul le prime te sunt cele din 
familie. In familie se contureaz  caractere. 

P rin ii cât si educatorii in timpul procesului de invat mânt trebuie s  intervin  in numeroase 
situa ii pentru a corecta comportamentul copilului.  

Odat  copilul ajuns la vârsta pre colar  familia imparte intr-o bun  m sur  sarcina educ rii lui 
cu dasc lii si pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, 
s  completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pan  la aceast  vârst  i s -l 
ajute pe copil, în în elegerea i l murirea unor probleme  

Beneficiile sunt numeroase, începând cu o mai bun  cunoa tere reciproc  si dep irea 
stereotipurilor i continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor.  

În rela ia coal -familie pot ap rea dificulta i de ordin comportamental, intalnite atat la p rin i, 
cât i la profesori i la conducerea colii, sau de ordin material; rela ia respectiv  cere un surplus de 
efort din punct de vedere material i de timp. 

Aceste dificulta i pot ap rea din p rerile divergente privind responsabilitatea statului i a 
familiei cu referire la educa ia copiilor, libertatea de alegere a colii, de c tre parin i, impactul familial 
asupra rezultatelor colare ale copilului, randamentul pedagogic i datoria parental , participarea la 
gestionarea i procesul decizional din coal .  

În rela ia coal -familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezint  un element 
esen ial in cadrul serviciului f cut altora, f r  a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte 
competen a, servirea clien ilor, un cod de etic  profesional .  

P rin ii sunt responsabili legali de educa ia copiilor lor si pot evalua cu exigen  rezultatele 
activit ii colare. Solu ia cea mai potrivit  ar fi ca to i profesorii s  aib  rela ii obi nuite de colaborare 
cu familiile, ei sunt cei care cunosc sui urile sau c derile elevilor, iar consilierii specializa i - pentru 
cazuri dificile. 

Educa ia integrat  se refer  în esen  la integrarea în structurile înv mântului de mas  a 
copiilor cu cerin e speciale în educa ie (copii cu deficien e senzoriale, fizice, intelectuale sau de 
limbaj, defavoriza i socio-economic i cultural copii din centrele de asisten  i ocrotire, copii cu 
u oare tulbur ri psihoafective i comportamentale, copii infecta i cu virusul HIV etc.) pentru a oferi 
un climat favorabil dezvolt rii armonioase i cât mai echilibrate a personalit ii acestora. În modelul 
tradi ional, rela iile familiei cu coala sunt aproape inexistente sau au un caracter informal, ocazional. 
În condi iile colii incluzive, p rin ii particip  direct la via a colii i pot influen a anumite decizii 
care privesc procesul educa ional.  

Absen a sau indiferen a p rin ilor în ceea ce prive te problemele educa ionale ale copilului vine 
în opozi ie cu ideea de integrare sau incluziune. 

În acest sens apar o serie de dificult i cauzate de atitudinea de re inere sau neîncredere a 
p rin ilor care rezult  din reprezent ri/mentalit i eronate cu privire la via a i evolu ia colar  a unui 
copil cu cerin e educative speciale. 

Având în vedere perspectiva înv mântului de tip incluziv, p rin ii au dreptul s - i exprime 
propria viziune asupra modului de func ionare a colii i s  participe concret la influen area actului 
managerial din coal . De asemenea, familiile copiilor cu cerin e educative speciale au obliga ia s  
se implice în activit ile extra colare ale copiilor i s  dea dovad  de r bdare i în elegere fa  de 
schimb rile mai lente sau mai rapide din via a copiilor lor.  

Incluziunea reprezint  esen a unui sistem educa ional ce se caracterizeaz  prin promavarea 
egalita ii în drepturi i responsabilit ii, flexibilitatea programelor colare, implicarea activ  a 
comunit ii în programele colii, parteneriat cu familia. În reu ita educa iei incluzive un rol important 
revine familiei. Rela ia familie- coal  se bazeaz  pe încredere. Comunicarea eficient  asigur  
încrederea reciproc  

Pentru ca aceast  comunicare s  fie eficient  profesorii trebuie s  apeleze la bune deprinderi de 
ascultare. Ascultând atent p rintele se poate stabili o rela ie deschis  cu sprijin reciproc. A ti s  
ascul i înseamn  a fi capabil s  creezi premisele colabor rii.  
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Se eviden iaz  în mod tipic caracteristici legate de condi iile de acas  i din familie ale elevilor 
ca fiind unele din barierele principale în înv are.  

colile tind s  perceap  elevii care se confrunt  cu aceste bariere ca fiind slab motiva i, supu i 
presiunii negative a p rin ilor i grupului, ca având o frecven  redus  la coal  i manifestând 
probleme comportamentale i manifestând probleme comportamentale i de control. 

Succesul educa iei inclusive este asigurat de comunicarea dintre familie i coal . Copiii au 
rezultate bune la coal , se integreaz  dac  familiile se intereseaz  îndeaproape de educa ia lor. 
P rin ii sunt cei care cunosc cel mai bine copilul i reprezint  o important  surs  de sfaturi pentru 
profesori.  

coala incluziv  i toate cadrele didactice trebuie s  creeze un mediu primitor pentru implicarea 
familiei în recuperarea, adaptarea i integrarea propriului copil cu cerin e speciale, prin:  

-solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezint  cerin e educa ionale speciale s  participe la 
aplicarea programului educa ional i terapeutic propus;  

-identificarea resurselor din cadrul programului educa ional i recuperator-terapeutic al elevilor 
cu cerin e speciale prin care se pot sprijini activit ile p rin ilor; 

-anun area familiei în leg tur  cu activit ile propuse în programul recuperator-terapeutic i 
completarea lui la solicit rile p rin ilor;  

-acceptarea feed-backului primit de la familie ca informa ii utile în ameliorarea programelor 
destinate educ rii i recuper rii elevilor cu CES.  

Parteneriatele coal  – familie vin în sprijinul îmbun t irii comunic rii dintre p rin i i 
profesori. Ele se eviden iaz  în activit i comune, participarea p rin ilor la diferite cursuri în care se 
explic  acestora ce înseamn  o regul  în familie, ce înseamn  o pedeaps  când nu au fost respectate 
regulile i ce înseamn  o laud . În cadrul parteneriatelor se cl desc rela ii între indivizi, acestea fiind 
caracterizate de responsabilit i i cooper ri reciproce. 

Realizarea parteneriatelor func ionale presupune un sistem de activit i cuprinse într-un plan pe 
termen scurt i mediu, cu obiective i responsabilit i clare. Ca i obiective opera ionale pentru un 
parteneriat coal -familie pot fi enumerate: – implicarea con tient  a elevilor, p rin ilor i membrilor 
comunit ii în activit ile propuse potrivit capacit ilor psiho-fiziologice i aptitudinilor lor; – 
identificarea i înl turarea barierelor de comunicare; – combaterea e ecului colar, a abandonului 
colar; – îmbun t irea bazei materiale a colii; – consilierea elevilor i a p rin ilor s  devin  frecvent  
i eficient ; – îmbun t irea rela iilor între coal  i p rin i, profesori i elevi, p rin i-p rin i; – 

con tientizarea necesit ii ascult rii active, – înl turarea prejudec ilor i a discrimin rilor elevilor în 
func ie de mediul din care provin sau de statutul p rin ilor; – identificarea caracteristicilor individuale 
ale elevilor; – exprimarea liber  a opiniilor; – dezvoltarea încrederii în sine i în reu ita ac iunii. Un 
parteneriat între cadrele didactice(profesioni ti) i familie este posibil numai dac  fiecare dintre cei 
implica i în elege rolul pe care îl joac  în via a copilului.  

P rin ii au nevoie de educa ie pentru a ti cum s - i creasc  copiii. Prezen a p rin ilor i 
profesorilor împreun  în activit i de dezvoltare i participare comunitar , influen eaz  pozitiv rolul 
lor în educa ia incluziv  într-o m sur  mai mare. 

Dac  p rin ii i cadrele didactice lucreaz  împreun , se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 
cerin ele sale pot fi îndeplinite. Un parteneriat între familie i coal  nu se poate construi foarte 
repede, ci sunt necesare etape bine planificate. Aceast  planificare duce la stabilirea unei rela ii de 
încredere i cooperare activ  cu cadrele didactice i al i profesioni ti, familia fiind unul dintre factorii 
a c ror contribu ie este foarte important  în procesul de integrare colar  a copiilor. 
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O MISIUNE SFÂNT  

 

PROF. PANAITE LAURA-ELENA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” VÂN TORI NEAM  
 
 
 
Ce este mai frumos i mai curat pe lume decât un copil?  

Zâmbetul lui luminos, ochii sc lda i în scântei de bucurie, obraji îmbujora i de joac , mânu e 

întinse dup  o îmbr i are... Aceasta este icoana unui copil fericit. O oglind  a unei familii împlinite, 

a unor p rin i dedica i acestor vl stare, a unei vârste lipsite de orice grij .  

Dar misiunea p rin ilor este i s  se îngrijeasc  de buna cre tere i dezvoltare a caracterului 

copilului. Aceasta înseamn  un echilibru al spiritului curios, juc u , uneori n zdr van, cu normele 

impuse de traiul în societate. Copilul trebuie s  tie s  salute, dar trebuie s  tie i de ce salut , pe 

cine salut , cum salut . Un copil trebuie s  tie puterea cuvintelor magice ,,Te rog!”, ,,Mul umesc!”, 

,,Îmi pare r u!”. De multe ori, acestea se înva  în situa ii concrete sau prin exemplul p rin ilor. Cel 

mic vrea ceva dulce: ,,Te rog!” este cheia. Prime te ceva ce a cerut: ,,Mul umesc!” este semnul 

recuno tin ei. A r sturnat din gre eal  vaza cu flori: ,,Îmi pare r u!” sunt semnul regretului. 

P rin ii care î i înva  copiii, cu r bdare, cu aten ie, sunt cei care dovedesc c  îi iubesc cu 

adev rat. În via , comportamentul, caracterul, educa ia sunt unit i de m sur  ale valorii i calit ii 

umane. Cei apte ani de acas  cânt resc în aur nu doar pre ul bunei cre teri a copilului, ci i m iestria 

de a fi un bun p rinte.  

Cum se împlete te misiunea unui p rinte cu cea a unui profesor? Profesorul prime te pl mada 

educa iei de acas , apoi o des vâr e te, dezvoltând aptitudini, hr nind mintea, ad pând setea de 

cunoa tere. Sufletul i mintea devin congruente, iar comportamentul, ca o br ar  pre ioas , devine o 

tangent  a apartenen ei la societate.  

Omul este judecat dup  comportament, dup  cât de politicos vorbe te, dup  amabilitate, dup  

atitudini i fapte. Un copil care a crescut frumos, având r d cinile bunului sim  crescute din s mân a 

educa iei primite de acas , se va bucura de respectul celor din jur i va fi cinstea p rin ilor s i. Iar 

profesorii vor primi laudele roadelor înv turii.  

Un copil? O floare crescut  în lumina înv turii, stropit  cu roua dimine ilor de acas , purtat  

pe palme de cei care îl înconjoar  cu dragoste.    
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Profesor: PANC GEORGIANA CATALINA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BEZNEA 
 

 

Atunci cand vine vorba despre educatie in general si despre educatia copilului in mod special, 
familia joaca un rol esential. De aceea este foarte important ca implicarea sa fie una constanta.  Primul 
pas pe care il ai de facut pe acest drum presupune sa iti raspunzi la o intrebare nu tocmai simpla: ce 
este educatia? In acest articol ne referim atat la “cei 7 ani de acasa” cat si la educatia academica a 
copiilor, fie ca e vorba despre copii la scoala sau copii cu varsta de gradinita.  

Rolul parintilor in dezvoltarea unui copil – Rolul mamei 

Mama este totul pentru copil, in prima parte a vietii sale. Dezvoltarea copilului cunoaste prima 
data iubirea prin intermediul mamei sale. Copilul este dependent de parinti in primii sai ani de viata, 
dar relatia cu mama este una cu totul speciala. Cu mult inainte sa vorbim despre importanta 
educatiei, mama ofera hrana, adapost, incredere, protectie, acoperind toate nevoile de baza ale 
bebelusului.  

Pe masura ce copilul creste, si rolurile mamei se diversifica; mama devine model – copilul se 
raporteaza la lume preluand exemplul propriei mame. Apoi, mama devine autoritate – este datoria ei 
sa impuna primele reguli si norme – este momentul discret in care incepe educatia copiilor. 

Dar rolul parintilor in educatia copilului nu se sfarseste aici; mama se transforma in simbolul 
feminitatii, un exemplu pentru fiica sa si un prototip al partenerei ideale pentru fiul sau.  

Rolul parintilor in dezvoltarea unui copil – Rolul tatalui 

Daca mama este afectiune, blandete si feminitate, tatal este siguranta, putere si autoritate. Tatal 
este primul care “intervine” in relatia dintre mama si copil, iar implicarea sa relativ limitata – cel 
putin in familia clasica – il face cu atat mai valoros.  

Inclusiv in societatea actuala, se tinde spre modificarea statutului tatalui: el nu mai este “absent” 
in primul an de viata al copilului, ci devine un partener de nadejde al mamei, cu care imparte 
atributiile legate de copil. Dar pe masura ce independenta fata de mama a copilului creste, tatal devine 
un personaj tot mai activ in relatia cu acesta. El impune reguli si o sustine pe mama in stabilirea 
limitelor familiei, el initiaza copilul intr-un sport, el insufla curaj si ofera modelul perseverentei, fiind 
in general mai energic si mai incurajator decat mama care ofera confort si blandete.  

coala trebuie s  fie un loc în care copiii s  vin  cu pl cere. Activit ile colare nu trebuie s  
reprezinte o ruptur  în via a copilului, mediul colar nu ar trebui s  fie unul rigid, ci unul relaxant, în 
care copilul s  se manifeste cu spontaneitate, s  înve e jucându-se, s  beneficieze de un climat cald, 
calm, protector i încurajator. 

Îns , pe lâng  toate aceste modalit i prin care înv toarea poate ajuta copiii s  aib  o atitudine 
pozitiv  în raport cu coala, e bine s  tim c  i noi, p rin ii, avem rolul nostru. 

„Înv area eficient  se realizeaz  într-o atmosfer  pl cut , suportiv , în care copilul simte c  
poate decide, c  are un anumit grad de libertate, în care are voie s  gre easc  i în care este sus inut 
s - i corecteze gre elile, nu criticat pentru ele sau comparat.” 
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Sfaturi pentru o relatie buna intre parinti si scoala: 

 În raport cu activitatea colar , copilul trebuie s  îi considere pe p rin i ni te parteneri dispu i 
s  ofere sprijin la nevoie, de aceea comunicarea în cadrul familiei este extrem de important . 

 Întreba i-l zilnic pe cel mic ce a f cut la coal , asculta i cu interes ceea ce v  poveste te, 
amuza i-v  împreun  de întâmpl rile hazlii, încuraja i-l s  v  spun  i aspectele pl cute, dar i pe cele 
nepl cute din ziua respectiv . Ar tând un interes deosebit pentru activitatea de la coal , îi dovedi i 
copilului c  înv area este un lucru serios, care v  preocup , i, astfel,copilul va fi mai implicat. 

 Copilul împ rt e te cu familia succesul colar, realiz rile, aspectele pozitive, dar i aspectele 
mai pu in pl cute sau insuccesele. P rin ii sunt cei care îl sprijin  necondi ionat pe copil, oferindu-i 
solu ii optime pentru rezolvarea unor situa ii ap rute coal : ei îi pot da sfaturi utile, pot împ rt i din 
experien a lor de colari, se pot consulta cu înv torul pentru a rezolva împreun  unele situa ii. 

 S  nu uit m c  exemplul p rin ilor contribuie major la educa ia copilului. De exemplu, dac  
p rintele dore te s -l obi nuiasc  pe copil s  citeasc  în timpul liber, poate organiza acas  „Lectura 
de sear ”, un interval de timp în care, împreun , to i membrii familiei citesc ceva ce le place. 

 Copilul este motivat s  înve e dac  ceea ce înva  este legat de realitate, dac  este util i îl 
ajut  în via a cotidian , dac  porne te de la ceea ce cunoa te i de la ceea ce corespunde experien ei 
sale. 

 Înv area este o experien  personal  la care el are nevoie s  participe. El înva  dac  face, 
interac ioneaz  direct, ac ioneaz  practic, aplic , dac  analizeaz , apreciaz , observ , extrage 
concluzii, adic  dac  este implicat activ mental i, mai ales la vârste mici, senzorial i motric. 
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COLABORAREA FAMILIE –                                                                         
COAL  PENTRU ASIGURAREA REU ITEI COLARE 

Prof. Pangu Tan a 

Colegiul Na ional Economic „Theodor Costescu” 

Motto: “Eu sunt copilul. Tu ii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 
m sur , dac  voi reu ii sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre 
fericire. Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

 
coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 
de cerin ele vie ii sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane 
preg tite în mod special pentru a sigura reu ita colar . 

F r  sprijinul activ al p rin ilor, coala nu poate realiza obiectivele educa ionale stabilite, oricât 
de competen i ar fi educatorii. 

P rin ii trebuie s  cunoasc , s  devin  con tien i de influen a pe care o exercit  prezen a lor în 
via a copilului, s  fie convin i c  educa ia dat  copilului, pentru societatea actual  este diferit  de 
cele precedente, c  societatea actual  va fi diferit  de cea actual , iar copilul trebuie preg tit 
corespunz tor. 

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Aspira iile, rezultatele i sprijinul social i familial constituie trei aspecte 
ale unei interac iuni dinamice între copilul individual i cercul s u imediat. 

Implicarea p rin ilor joac  un rol semnificativ în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, 

atât ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. 
Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te copilul i a c rui 

influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. Leg tura copilului cu familia este extrem de 
puternic  i de neînlocuit. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte despre 
cuno tin ele despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le 
datoreaz  educa iei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din 
punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, .a..  

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale 
(despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie s  
dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Copilul ob ine rezultatele colare în 
func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are. P rin ii trebuie s  asigure copilului 
cele necesare studiului, trebuie s - i ajute copilul la înv tur . Acest ajutor trebuie îns  limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  se efectueze tema copilului. Cu timpul p rin ii se vor limita 
la controlarea temei de acas  i a carnetului de note. Deci, atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una 
de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  ajung  s  nu se intereseze deloc de rezultatele 
acestuia. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele 
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lucruri încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei apte 
ani de-acas ”. Un elev f r  „cei apte ani de acas ” va crea mereu probleme chiar i ca viitor adult. 
Aici trebuie reamintit c , în general, elevii nu primesc în cadrul colii nici un exemplu sau sfat negativ, 
toate acestea influen ându-l în afara colii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la coal  5 – 6 
ore, de restul timpului fiind responsabil  familia elevului. Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front 
comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât dezvoltarea armonioas  a elevului, 
educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia. A fi p rinte este ceva înn scut, acest sentiment 
aflându-se în noi în stare latent . Se întâmpl  totu i ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  
pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. 
De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renun area la interven ii din partea 
p rin ilor care sunt dep i i de situa ie. 

Una dintre cele mai importante preocup ri ale familiei i un punct comun pe care îl are aceasta 
cu coala este orientarea colar  i profesional . Cei mai mul i p rin i sunt bine inten iona i în 
alegerea unei coli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna inten ie i buna 
credin  sunt tocmai sursele gre elilor lor deoarece acestea nu in loc de competen  i de pricepere. 
Gre elile p rin ilor decurg uneori i din prea marea dragoste pe care o poart  copiilor. 

De aceea între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza 
prin vizite reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. 

Un parteneriat familie- coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru to i cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru i 
colarul nostru. Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, 

ce îl intereseaz  i-l pasionez , iar parin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce fel 
s -l motiveze i s -l ajute. 

Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de 
a stimula calitatea de om. 

coala a r mas punctul de pornire al orient rii colare i profesionale prin ac iuni de informare 
asupra posibilit ilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale i a 
aptitudinilor, de discutare a criteriilor dup  care elevii î i decid viitorul i ponderii de implicare a 
p rin ilor în alegerea colii i a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dac  profesia aleas  este cea 
dorit  de copil i dac  aceasta din urm  are disponibilit i intelectuale. 

În via  nimic nu este garantat sut  la sut . În cele din urm , fiecare copil va trebui s  aleag  
singur calea pe care vrea s  mearg . ansele de a influen a un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ 
crescute dac , prin aceste dezbateri, lectorate, activit i de consiliere p rin ii ar dedica câteva ore în 
plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea i comportamentul tipic al copilului. 

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta (lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului). P rin ii trebuie s  
vad  în noi un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i poate ajuta prin atitudinea nep rtinitoare 
pe care trebuie s  o afi m. A adar e o sarcin  a colii s  identifice situa iile problem  din familiile 
copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului i s  con tientizeze 
c  rela ia de colaborare coala-familie este determinant  în educarea copiilor. Educa ia în familie 
devine astfel un proces de preg tire pentru via , prin întâmpinarea i rezolvarea problemelor de via . 

În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, familia i coala, trebuie s  aib  
acela i scop – formarea personalit ii umane integrale i armonioase. 
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 INFLUEN A FAMILIEI ÎN EDUCA IA COPILULUI 

Importan a educa iei in familie 

 

 

Paraschiv Alina                                                                            
 

 
 

Familia este o tem  binecunoscut  a artei din toate timpurile. Ca institu ie, familia confer  
stabilitate unei societ i, de aceea este protejat  prin legi scrise i nescrise.  

În fiecare an, milioane de b rba i i femei se avânt  în slujba de a deveni p rinte i pentru 
aceasta nu li se cere examen sau licen . Cu toate acestea una din cele mai provocatoare i grele 
sarcini în via  este s  iei un copil, o fiin  mic , total neajutorat  i s - i asumi toat    responsabilitatea 
pentru cre terea lui, astfel încât s  devin  o persoan  st pân  pe sine, un membru folositor familiei, 
bisericii i societ ii. A fi p rinte înseamn  a fi totodat  psiholog i profesor într-un mod cu totul 
special.  

P rin ii reprezint  psihologul copil riei deoarece au nevoie s  în eleag  cum func ioneaz  
mentalul copilului. De asemenea, ei sunt cel  mai influent profesor pe care îl va avea acest copil. Sunt 
primul s u educator.   

În ce const  arta p rin ilor de a- i educa copiii? R spunsul vine sigur si promt:exist  coal , 
exist  c r i...dar educa ia copilului trebuie sa înceap  nu din momentul în care copilul e adus pe lume 
sau este dus la coal , ci din momentul în care copilul este conceput. A fi p rinte este intr-adev r o 
art , dar pu ini sunt cei care se încumet  s  o practice, s  o în eleag  mai întâi i mai ales s  în eleag  
ce important  e pentru formarea copilului lor. Ca orice meserie i în art  este important s  în elegi ce 
este fiin a uman , care e scopul ei pe acest p mânt. P rintele trebuie s  î i r spund  la ni te întreb ri 
cum ar fi: de ce imi doresc copii? Vreau cumva s  împlineasc  tot ce n-am împlinit eu? S  aib  tot ce 
n-am avut eu? Copilul meu va fi doar o prelungire a personalit ii mele? Dac  r spunsurile la aceste 
întreb ri sunt afirmative, e mai bine s  se mai amâne concep ia.   

Personalitatea copilului începe s  se contureze dup  vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul 
începe s  perceap  i s  fie atent la ceea ce se petrece în jurul lui. Pân  la vârsta de 3 ani p rin ii 
constituie primul exemplu, unicul model de via a, de comportare, cu ce mai mare influen  asupra 
copilului.  

Primii 5 ani din via a copilului sunt anii cei mai importan i, anii de formare. Nu rezult  faptul 
c  anii ce urmeaz  sunt mai pu in importan i, c  totul se termin  pentru el înainte de a asea 
aniversare: cert este faptul c  primii 5 sunt determinan i. În momentul în care copilul atinge vârsta de 
6 ani, structurile esen iale ale personalit ii sale sunt deja formate. Aceast  personalitate pe care o va 
avea toat  via a. Exemplele de dragoste, de comportare delicat  i de respect îi fac pe copii s  
nutreasc  la rândul lor dragoste i respect, fa  de fra i i mai târziu fa  i de prieteni i colegi. În 
teoria pedagogic , precum i în practica educa ional , no iunea de dragoste nu poate fi gândit  decât 
împreun  cu no iunea de exigen . P rin ii sunt primele exemple dup  care ei se ghideaz . Agresiv 
sau lini tit, calm sau coleric, manierat sau nu, cu preferin e culinare greu de satisf cut, copilul este 
a a pentru c  a a este i p rintele de cele mai multe ori la fel. Puterea exemplului func ioneaz  
întotdeauna. Educa ia se face cu mult  rabdare, pas cu pas, dar mai ales prin puterea exemplului. Nu 
este suficient s  i se spun  ce s  fac , p rintele trebuie s  fie  primul care le pune în practic . Degeaba 
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i se spune c  nu este bine s  m nânce cu mâinile murdare, dac  mama intr  în cas  i m nânc  f r  a 
se sp la. Degeaba i se spune nu este bine s  loveasc  al i copii, daca tat l îl love te de fiecare dat  
când face ceva gre it. În toate aceste cazuri intervine atât imita ia cât i puterea exemplului. 

„În activitatea de educa ie în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi i carcterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” 
(favorabil) sau ,,climatul negativ” (nefavorabil) educa iei, adic  formarea copilului ca ceta ean, ca 
om.” (Pescaru A. „Parteneriat în educa ie familie- coal -comunitate”, 2004, pag.65). 

În via a de familie un rol deosebit îl are crearea unui climat sau mediu familial optim, bazat pe 
în elegere i dragoste. C minul familial, casa în care tr im, este un spa iu cu totul aparte, deosebit de 
important pentru via a conjugal  a so ilor, dar pentru cre terea i educarea copiilor. 

Un mediu familial lipsit de c ldur  sufleteasc  sau, i mai grav, viciat este foarte nociv pentru 
cre terea i formarea copilului. Defectele p rin ilor se vor reg si, mai târziu, în comportamentul 
copilului devenit adult. P rin ii lacomi transmit, vrând-nevrând, aceast  tr s tur  de caracter negativ 
i copiilor, îi împing pe calea avari iei, a ob inerii de cât mai mul i bani i bunuri materiale. Copiii 

crescu i într-un climat violent pot deveni, la rândul lor, la vârsta adult , ei în i i violen i. P rin ii 
constituie primul model social de influen are a copiilor, acestia contribuind la formarea concep iei 
despre via , a modului de comportament si de rela ionare a copiilor.  

P rin ii trebuie s  g seasc  un echilibru în ceea ce prive te organizarea i controlul copilului, 
cerin ele adresate acestuia, precum i înl turarea extremelor. Prin utilizarea unor strategii 
educa ionale necorespunzatoare pot apare o serie de consecin e nedorite, în func ie de atitudinile 
p rin ilor fa  de copil. 

            A adar: 

• grija exagerat  fa  de copii poate avea drept consecin  înfrânarea ini iativei, limitarea 
libert ii de ac iune i a independen ei. Prin stabilirea unui program rigid pentru copil, f r  ca acesta 
s  fie consultat, se poate ajunge treptat la instalarea unei tendin e de subevaluare a propriilor sale 
capacit i de a rela iona cu lumea, spiritul s u de initia iv  dispare, putându-se instala o serie de temeri 
nejustificate, care conduc spre izolarea în sine i apari ia unor complexe fa  de cei din jur. 

• p rin ii care î i superprotejeaz  copiii, manifestând grij  i afectivitate într-o maniera 
exagerat , contribuie la crearea unei rupturi între imaginea de sine a copiilor i posibilit ile lor reale. 
Astfel, se pot contura atitudini de subevaluare sau supraevaluare a propriilor posibilit i i tendin e 
de dominare a celor din jur. 

• o alt  strategie educativ  cu influen e negative este cea practicat  de p rin ii care î i las  copiii 
liberi, f r  a exercita nici un control asupra lor. Dat fiind faptul c  p rin ii au pu in timp la dispozi ie, 
copiii au libertate deplin  în organizarea programului i în alegerea tipului de activit i pe care doresc 
s -l desfa oare. 

Concluzionând, personalitatea viitorului adult este determinat  de modul în care p rin ii în eleg 
s -l educe i s -l formeze. Pentru o dezvoltare armonioas  p rin ii trebuie: s  creeze posibilitatea 
dezvolt rii normale a copilului, asigurându-i acestuia sentimentul siguran ei prin oferirea de dragoste 
necondi ionat  (copilul trebuie s  aib  con tiin a c  apar ine cuiva, c  exist  cineva c ruia îi pas  de 
el), s  ofere copilului dreptul la reac ii proprii (la bucurie, triste e, furie), s  pun  interdic ii cât mai 
pu ine, dar importante, s  con tientizeze punctele tari i cele slabe ale copilului, s  nu îl mint , s  aib  
încredere unul in celalalt, copilul sau nu trebuie s  fie ideal, s  tie c  pedepsindu-l pe copil, nu-l 
înva  decat evitarea pedepsei, s - i trateze copilul a a cum ar dori s - l trateze el (reciprocitate).  
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Leg tura dintre coal  i familie în educarea copiilor 

Prof. Paraschiv Camelia                                                                               
Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petro ani 

Familia este cea care ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, 
animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de 
observa ie, memoria i gândirea copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în 
care p rin ii se implic  în procesul de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în 
familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, 
sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas  ’’.  Uneori p rin ii uit  c  
trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i ca ceea ce 
consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea 
ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i coal  
trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, edin e i 
lectorate cu p rin ii. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii .  Ea 
este factorul decisive i pentru  formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societa ii, s  ia parte 
activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de 
cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 
Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 

familie i coal .   
Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. Dac  ne referim la 

optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 

 calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 
 percep iile fiec ruia; 
 atitudinile care îi caracterizeaz ; 
 caracteristicile institu iei colare; 
 caracteristicile familiei; 
 modul de comunicare. 

 
Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-

educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor. Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: prezen a la edin e i lectorate; 

 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
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 organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
 organizarea unui col  verde în coal ; 
 atragerea unor fonduri pentru coal ; 
 sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 

O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza  dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 
 
Factori care favorizeaz  comunicarea: 

 transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 
 evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
 mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut; 
 capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele 
 evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
 rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
 sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 

 
Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 

schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal , un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai colii, eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri. Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, 
determinând în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de 
coal  (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine)  g se te un r spuns 

pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 
P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 

poate  ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar,  e  o  sarcin   a  
colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strateg

iile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 

Una  dintre  cele  mai  importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  a
re  aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional .   

Cei  mai  mul i  p rin i sunt  bine  inten iona i  în  alegerea  unei  coli  pentru  copilul  lor .  Dar  
de  multe  ori,  buna  inten ie  i  buna  credin   sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor  deoarece  acest
ea  nu  in  loc  de  competen . 

Gre elile  p rin ilor  decurg  uneori  i  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poart   copii 
De  aceea,  între  familie  i  coal   trebuie  s   existe  o  permanent   colaborare.   

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G.,  Badea  D.  – Educa ia  p rin ilor.  Strategii  i  programe, 
E.D.P.,  Bucure ti,  1997; 
2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  i  educa ia  p rin ilor,  Editura  Aramis, 2002; 
 

260



 

IMPLICAREA FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DIN GR DINI  

 
Prof. Paraschiv Corina 

Gr dini a P. P.  36 Timi oara 

 
Între factorii educa iei, familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial 

deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor, educa ia începe din familie unde se formeaz  ,,ceea ce este 
mai valoros pe lume – omul de caracter”, dupa cum afirma Loisel. Se tie c p entru marea majoritate 
a pre colarilor gradini a este cel de-al doilea factor care exercit  influen e puternice asupra form rii 
personalit iilor, primul fiind familia. 

Familia este considerat  ,,prima coal ” a copilului dup  care, pe fundamental ini iat de ea, 
gr dini a i apoi coala cl desc opera de integrare social  a acestuia. P rin ii reprezint  modelul de 
via , de comportare cu cea mai mare influen  asupra copilului pentru c  între ei se stabilesc rela ii 
deosebit de profunde care stau la baza achizi iilor ulterioare.  Parteneriatul dintre gradini  i familiile 
copiilor, desf urat în termeni amiabili, de respect reciproc ofer  un mediu oportun influen rii 
pozitive a educa iei copilului. Rela ia partenerial , capabil  s  le ofere ambelor par i implicate 
posibilitatea de a ac iona, are efecte benefice asupra personalit ii copilului. 

Una din tr s turile specific educa iei în familie este afectivitate asporit . F r  îndoial  c  orice 
educator trebuie s  imprime activit ii sale educa ionale i o tent  afectiv , dar, când e vorba de 
p rin i, aceasta este mult mai pronun at , chiar i atunci când, din pruden  ace tia nu o afi eaz : 
copilul o simte, iara ceasta ii confer  un sentiment de securitate. Educa ia f cut  de primii educatori 
– parin ii – ca i cea a gradini ei, se r sfrâng asupra tuturor laturilor personalit ii copilului, în func ie 
de particularit ile de vârst  i individuale ale acestora. 

Activitatea formativ  pe care o desfa oar  educatoarea la grup , implic  un înalt grad de 
responsabilitate profesional  i civic . 

Domenii ca stabilirea curriculum-ului la decizia gr dini ei, alegerea disciplinelor op ionale, a 
auxiliarelor de lucru, au început s  devin  obiect real al colabor rii gr dini -familie. Actualul 
curriculum plaseaz  familia în rol de partener active în educa ia copilului. S-a crezut mult timp ca 
institu iile de înv mânt poart  întreaga responsabilitate a educ rii copilului. Familia nu poate fi 
separat  în acest context, iar rolul p rin ilor nu înceteaz  odat  cu intrarea copilului în institu ia de 
înv mânt, ci doar se schimb  modalitatea de abordare a acestuia, în raport cu noul s u statut i în 
deplin  concordan  cu ceea ce se întampl  în mediul educa ional.  

Cu cât p rin ii sunt mai implica i în activitatea gradini ei i nu doar atunci când sunt probleme, 
cu atât cre te dorin a lor de ini iere a unor ac iuni benefice pentru formarea copiilor, creându-se i o 
empatie între ei. În acela i timp, p rintilor trebuie s  li se ofere frecvent informa iire feritoare la copii, 
la progresele f cute de ace tia i posibilitatea implic rii în luarea deciziilor. Numai a a p rin ii pot 
devein parteneri reali i eficien i în educa ie..  

Activitatea cu p rin ii ca parteneri poate deveni un punct de plecare pentru a crea p rin ilor 
încredere în for a lor de a educa eficient, respect de sine i încredere în propriile competen e parentale. 
În acest parteneriat copilul se alege cu un mare câ tig prin faptul c  î i descoper  p rin ii ca parte 
important  a educa iei lui.  

P rin ii sunt de obicei deschi i la sugestiile educatoarei atunci când sunt trata i cu încredere, ca 
adul i responsabili. 
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,,Fiecare copil este o faptur  unic  i are un  nucleu de creativitate i în elepciune care îi apar ine 
numai lui. Este privilegiul p rin ilor s  fie martorii înfloririi personalit ii copilului i s  îng duie 
frumuse ii acesteia s  str luceasc  în lume” (Dorothy Law Nolte). 

Copiii sunt ca ni te “bure i”, absorb i înva  în fiecare clip  de la noi indiferent dac  suntem 
sau nu con tien i de asta. Ei sunt diamantele p rin ilor, dar ca s  poat  str luci, ace tia trebuie s  
primeasc  o educa ie i un exemplu pe m sur . 
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PARTENERIATUL DINTRE GR DINI  I FAMILIE 

 

Prof. înv. pre colar PARASCHIV ELENA ALEXANDRA 

Gr dini a nr. 272, Bucure ti 

 
Cei apte ani de acas  sunt esen iali în punerea unei baze corecte în educa ia copilului.  
Dar cine este responsabil pentru acest „bagaj”? Evient, unul din r spunsuri i cel mai frecvent 

ar fi FAMILIA, îns  doar familia contribuie la formarea celor apte ani de acas ?  
Consider c , pe lâng   familia care este primul contact cu copilul i de la care porne te 

educarea lui, gr dini a este la fel de important . Gr dini a este institu ia în care copilul are contact cu 
alte persoane fa  de familie, care împreun  îl ajut  s  se dezvolte pentru a deveni un adult cu „cei 
apte ani de acas . 

Astfel, cele dou  responabile pentru educarea copilului pot colabora cu u urin  printr-un 
parteneriat ini iat de cadrele didactice.  

Parteneriatul gr dini –familie urm re te obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 
educa ionali i anume asigurarea unui sistem unitar de cerinte, de instruire i educare a copilului. O 
corelare perfect  între cei doi parteneri, gr dini  i familie i armonizarea influen elor educative vor 
asigura rezultate pozitive în ceea ce prive te stabilitatea i siguran a actului educa ional. Dezvoltând 
o colaborare de succes, educatoarea spore te în elegerea i sensibilitatea p rin ilor     de nevoile 
copiilor pentru promovarea reu itei integr rii cu succes la via a colar  i mai târziu în via a social . 

Dezvoltarea unor parteneriate eficiente cu familiile copiilor presupune crearea unui mediu 
colar deschis comunic rii cu p rin ii, care s  le ofere acestora posibilitatea de a formula întreb ri, de 

a- i exprima îngrijor rile, de a participa active în luarea deciziilor. Un parteneriat educa ional 
gr dini -familie este esen ial pentru succesul pre colarului. 

Colaborarea dintre gr dini  i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate 
de cerin e i o unitate de ac iuni când este vorba de interesul copilului. Rolul educatoarei este acela 
de a discuta cu p rin ii copiilor, de a stimula comunicarea permanent  cu ace tia, de a informa 
membrii familiei cu privire la nevoile copiilor, de a-i orienta spre cunoa terea activit ilor din 
gr dini  i sprijinul în desf urarea cât mai eficient  a acestora. La copiii mici, respectiv cei de vârst  
pre colar  este foarte important ca familia i personalul gr dini ei s  comunice liber i deschis despre 
copii i activit ile lor. Gr dini a i c minul p rintesc sunt strâns legate între ele i cu cât comunicarea 
dintre ele este apropiat , eficient , cu atât mai mult sprijin pot primi copiii, aceasta devenind parte 
integrat  a activit ilor de zi cu zi. 

 
Principiile de baz  care ar trebui s  ghideze parteneriatul gr dini  – familie:  
- oportunitatea de a furniza mesaje consistente familiei, prin care s  se accentueze rolul 

institu iei de înv mânt în succesul copiilor; 
- posibilitatea de a cominica modul în care p rin ii pot participa la atingerea obiectivelor 

educa ionale;  
- oportunitatea de a include p rin ii ca evaluatori i parteneri care furnizeaz  informa ii în 

procesul de evaluare;  
- oportunitatea de a comunica în diferite forme c  deprinderile de înv are sunt influen ate 

pozitiv când exist  congruen  între familie i gr dini  în privin a valorilor educa iei i expectan elor 
de performan .  
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CEI 7 ANI DE ACAS  

Paraschiv Viorica Loredana 

Gr dini a cu Program Prelungit nr. 4, M cin, Tulcea 
 
 
 

”Familia este scoala in care esti deopotriva profesor si elev.”- Ioan Gyuri Pascu 
 
Familii tinere, cu deschidere la informa ii diverse din mediul online, dornice din ce în ce mai 

mult s  fie în pas cu moda i în ceea ce prive te educa ia primilor ani din via . Mai ales a primilor 
trei pân  la contactul cu lumea gr dini ei. 

Când spunem c  un copil e bine crescut, ne gîndim c  tie s  salute, s  spun  mul umesc, te 
rog, c  se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii.  

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
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golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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Sunt sau nu importan i cei 7 ani de acas  

 

Prof. PARDOS MARIA 

coala Gimnazial  Dr gu e ti 

 

Într-o lume în care respectul fa  de cel lalt este din ce în ce mai alterat, nu este o misiune 
u oar  pentru p rin i s - i creasc  copilul în spiritul bunelor maniere. Cu toate acestea, p rin ii trebuie 
s  tie c  o bun  educa ie în familie va cânt ri mai greu i va câ tiga în fa a colii de cartier sau 
influen ei anturajului de la coal . 

 

Este adev rat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse 
forme educationale inca de la varste mult mai fragede, îns  r mâne ideea de la baza acestei 
expresii: normele de conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior 
decat sa confirme si sa consolideze normele deja deprinse din familie. 

 

Fiecare p rinte ar vrea ca fiul s u sau fiica sa s  fie un exemplu de bun  purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial i pân  la conduita celui mic la 
coal , pe terenul de sport, la teatru sau în vizit  la rude. 

 

Se numesc „ cei sapte ani de-acasa ” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, 
in special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei. 

 

A avea cei apte ani de acas  era apanajul unei educa ii ce provenea din familie i devenea 
condi ia esen ial  pentru a p trunde cu succes în coal  i a reu i. Pasiti impreuna pragul teatrelor, 
muzeelor si dati importanta sportului . 

 

Baza form rii unui comportament corespunz tor al copilului este rela ia afectiv  cu p rin ii. 
"Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  aib  încredere 
în propriile for e. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee de siguran  îi 
creeaz  deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament", subliniaz  psihologul 
Oana-Maria Udrea. 

 

P rin ii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului s  nu mai ipe prin cas  dac  el 
aude frecvent certuri între p rin i. Sau este ineficient s  îi atragem aten ia c  nu a spus mul umesc la 
magazin dac  în familie nu aude niciodat  acest cuvânt. 
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Cea mai pre ioas  recompens  pentru copil nu este cea material  (dulciuri, juc rii, bani), ci 
exprimarea mul umirii i bucuriei pe care p rintele i le arat  când face o fapt  bun . De aceea, este 
important s  îl l ud m ori de câte ori se dovede te bine crescut. Exprimarea sentimentelor este 
eficient  i în administrarea pedepsei. Dezam girea, nemul umirea p rintelui, ignorarea dau rezultate 
mai bune decât o ceart  sau o palm . 

 

„Înc  din timpul gr dini ei i al colii primare, copiii sunt ghida i de sistemul de înv mânt 
exclusiv c tre partea informa ional  i tehnic  a lucrurilor. Aceast  metod  dezvolt , într-adev r, 
func iile psihice sau intelectuale i cele motorii sau instinctive, îns  dac  aceste func ii nu sunt bine 
coordonate de emo ii, exist  riscul major ca ace ti indicatori de performan  s  ac ioneze în cel mai 
bun caz, deficitar, iar în cel mai r u caz, haotic, respectiv distructiv. În sistemul românesc nu este 
inclus, cum de altfel, este util viitorului adult, dezvoltarea func iilor emo ionale, respectiv: 
observarea, în elegerea, toleran a, responsabilitatea proprie a st rilor sentimentale (iritarea, 
anxietatea, timiditatea, curajul, empatia, altruismul etc.)”, explic  psihologul Alexandru Ple ea. 

Copilul înva , la început prim imita ie, reguli de polite e. „Sunt lucruri care se înva  implicit. 
Spre exemplu, dac  î i va vedea fratele mai mare c  în autobuz î i cedeaz  locul unei persoane în 
vârst , va înva a c  a a este normal. Sau dac  va vedea c  mama o salut  i o respect  pe vecina de 
al turi, va înv a i el s  fie respectuos cu ceilal i. Dac  cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, i 
copilul va vorbi calm. În general, copiii care ip  sunt cei în ale c ror familii se vorbe te pe un ton 
r stit”, explic  psihologul. 
 
             R d cina bunelor maniere o reprezint  respectul, iar r d cina respectului este sensibilitatea. 
Copilul c ruia îi pas  de ceilal i, de sentimentele celorlal i, va deveni automat o persoan  manierat . 
În acest fel polite ea va fi mai creativ  i practicat  cu entuziasm. Combina ia informa iei cu practica 
zilnic  va face posibil  formarea unei personalit i respectabile. 

Conform datelor de la Universitatea Harvard, creierul se dezvolt  rapid în primii ani de via , 
înainte de a împlini 3 ani, în creierul unui copil s-au format deja 1 milion de conexiuni neuronale în 
fiecare minut. Aceste conexiuni devin sistemul de cartografiere al creierului, reprezentând o 
combina ie de interac iune de a oferi i de a primi.  

 

Hilary Jacobs Hendel, psihoterapeut specializat în ata ament i traum  sus ine c  "dac  
p rintele are tendin a de a fi suficient de bun i conectat la copilul s u în 30% din timp, copilul 
dezvolt  un ata ament sigur. Ata amentul este capacitatea de adaptare pentru a face fa  provoc rilor 
vie ii". Iar ata amentul sigur este stilul ideal. Copiii cu acest tip de ata ament se întristeaz  când 
pleac  p rin ii, dar sunt capabili s  fie alina i de alte persoane; sunt extrem de încânta i când p rin ii 
revin, demonstrând c  realizeaz  faptul c  rela iile sunt demne de încredere i solide. Când vor cre te 
se vor baza pe rela ii cu p rin ii, profesorii i prietenii, privind aceste interac iuni drept locuri sigure 
unde le sunt întrunite nevoile. 

 

Chiar dac  primii 7 ani nu vor determina gradul de fericire pentru via , creierul unui copil 
creeaz  un fundament solid pentru modul în care comunic  i interac ioneaz  cu lumea înconjur toare 
procesând cât de repede li se r spunde. Pân  în clasa întâi sau a doua încep s  se separe de p rin i 
f cându- i prieteni; tânjesc dup  acceptarea semenilor i sunt preg ti i s  discute despre sentimentele 
lor. Copiii de 7 ani pot s  creeze semnifica ii profunde pentru informa iile din jurul lor; sunt capabili 
s  vorbeasc  în metafore, reflectând abilitatea de a gândi în linii mari. 
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Educa ia copiilor: Rolul p rin ilor i al colii în dezvoltarea lor 

 

Prof. înv. pre c.: Pa ca Gheorghina Daniela                                                              
Gr dini a: P. P. “Palatul fermecat”, Arad                                                                

Strucura: Gr dini a P. S. Nr. 2, Arad 

 
În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 

locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale( 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui s  
dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Tot cu ajutorul p rin ilor se formeaz  
cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în 
vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de ceea ce îi apar ine. 

Pentru copii, familia reprezint  mediul socio-educativ în care se realizeaz  socializarea primar . 
Con inutul socializ rii primare se structureaz  în jurul unei dimensiuni cognitive i a unei dimensiuni 
afective. 

Dimensiunea cognitiv  presupune însu irea limbajului, precum i un prim mod de a în elege 
lumea înconjur toare. 

Dimensiunea afectiv  se refer  la identificarea afectiv  a copilului cu persoanele apropiate lui( 
p rin i, rude, ,,altul semnificativ”). Aceast  identificare emo ional  are dou  consecin e majore: 
copilul adopt  imaginea acestui ,, altul semnificativ” cu privire la persoana sa, ajunge astfel la o 
anumit  imagine despre sine i dobânde te astfel primul ,, eu social”, prima identitate social , iar pe 
de alt  parte percepe lumea ,,filtrat ” de p rin i, ca fiind unica lume posibil . 

Familia îndepline te i alte func ii educative, în afar  de func ia de socializare: 
 func ia institu ional-formativ , realizat  prin influen e directe de tipul r spunsuri la întreb ri, 

explica ii- informa ii, dar i indirect, prin mediul informa ional din familie; 
 func ia psihomoral , realizat  prin modelele de comportament oferite de p rinte, dar i prin 

discu iile purtate cu copiii pe marginea anumitor conduite; 
 func ia socio-integrativ , prin implicarea copiilor în activitatea familial , prin acordarea 

autonomiei de ac iune, dar i printr-un climat familial dominat de rela ii de încredere i sprijin 
reciproc, conlucrare între genera ii, în care maturitatea de gândire a adul ilor se îmbin  cu entuziasmul 
i energia tinerilor. 

Dac  ar fi s  definim cam ce reprezint  coala pentru un copil am putea afirma c  este locul 
unde se pun bazele educa iei, i care contribuie la dezvoltarea personalit ii sale, într-un spirit bazat 
pe idealuri pozitive. 

În afar  de menirea pe care o are, de a-l înv a pe copil sa citeasc , s  scrie, s  în eleag  i s   
memoreze unele informa ii, poate cea  mai important  lec ie pe care un copil o înva  la scoal  este 
cum s  se descurce în via . Un cadru didactic bun este cel care tie cum s -i înve e pe elevi nu numai 
lec iile, ci i disciplina i autocontrolul, dar este con tient în acela i timp c  nimic nu poate fi f cut 
cu for a, împotriva voin ei copilului. Dorin a de a fi mai bun trebuie s  vin  în primul rând din partea 
elevului. Prin educa ia f cut  în coal , copilul ar trebui s  dobândeasc  acel sentiment al  
responsabilit ii fa  de ceilal i. 
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În coal  copilul afl  o mic  parte din toat  informa iile existente în lume. Gra ie colii, prin 
contactul cu mul imea de informa ii cu care este ”bombardat”, copilul are posibilitatea s  descopere 
ce îl intereseaz  cel mai mult i pentru ce are înclina ie. Multe dintre informa iile dobândite acum 
sunt cele care îl motiveaz  pe copil s  aprofundeze lucrurile de care este interesat, chiar i dup  
terminarea colii. 

În coal  copilul are posibilitatea s  î i dezvolte mult mai bine unele procese psihice, precum 
memoria, gândirea, capacitatea de a analiza informa iile, abilit ile de calcul. Aici este locul unde 
înva  cum s  fie atent mai mult timp, pentru a reu i s  înve e cât mai multe lucruri. De asemenea î i 
dezvolt  vocabularul, capacitatea de a în elege i de a se exprima atât verbal cât i scris. Pe m sur  
ce înainteaz  în vârst  copilul înva  s  în eleag  informa ii tot mai complicate i mai abstracte. Un 
profesor bun este cel care nu se rezum  doar la lec iile predate i atât, prin intermediul acestora el îi 
poate deschide apetitul copilului pentru un anumit domeniu, pe care acesta va dori. Tot în cadrul colii 
copilul ar trebui s  înve e cum s  studieze, cum s  filtreze informa iile, cum s  recunoasc  anumite 
gre eli de logic  i ce întreb ri s  pun  ca s  verifice dac  informa iile sunt sau nu corecte. 

Familiile i colile lucreaz  ca parteneri la o filozofie centrat  pe elev, în care cadrul didactic i 
familiile s  coordoneze i s  coopereze pentru a îmbun t i progresele înregistrate în înv are i s  
promoveze succesul colar pentru elevi în patru domenii: academic, social, emo ional i 
comportamental. În plus, e necesar  asumarea responsabilit ii de ambele p r i, dar i 
responsabilitatea comun  pentru educarea i socializarea copiilor ceea ce va asigur  calitatea 
interferen ei i conexiunii dintre familii i coli. 
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FAMILIA CRE TIN  I EDUCA IA TINERILOR.  

PROVOC RI I ANSE 
 

Prof. Pa cal u Marcel 
 

 

Din iubirea Sa des vâr it , Dumnezeu a creat lumea, a mântuit-o prin Iisus Hristos, îi poart  de 
grij  i o sfin e te neîncetat prin Duhul Sfânt. Aceast  iubire divin  intratrinitar  fundamenteaz  
iubirea omului fa  de semeni.  

În aceast  rela ie de iubire des vâr it  este implicat  cunoa terea reciproc  a celor dou  
persoane ,,Cel ce nu iube te n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru c  Dumnezeu este iubire (I Ioan 4, 7-
8). Sfântul Ioan Hrisostom descrie iubirea absolut  a Dumnezeului întrupat pentru oameni, pornind 
de la valoarea smereniei i a prieteniei: 

 „Eu sunt un tat  pentru voi, spune Hristos, i un frate, un mire i un c min, un infirmier i un 
ve mânt, o r d cin  i piatra din capul unghiului. Eu sunt pentru voi tot ce v  pute i dori. Dorin a 
Mea este ca voi s  nu duce i lips  de nimic. Eu v  voi sluji; pentru c  nu am venit ca s  fiu slujit, ci 
ca s  slujesc. Eu v  sunt un prieten i un m dular al trupului i capul trupului, un frate, o sor  i o 
mam . Eu sunt totul pentru voi. Este de ajuns s  r mâne i în comuniune cu Mine. Pentru voi, M-am 
f cut s rac, pentru voi am fost un pelerin în aceast  lume, pentru voi am fost r stignit pe cruce i am 
fost pus în mormânt”.     

Temelie i condi ie a familiei, iubirea este în acela i timp i un scop al acesteia. Prin iubire so ul 
i so ia se angajeaz  în refacerea unit ii primordiale a omului. Leg tura dintre iubirea divin  

intratrinitar  i iubirea din cadrul familiei cre tine rezult  din îns i caracterul de Tain  al C s toriei, 
care nu este altceva decât „un eveniment ce manifest  i împline te adev rul i via a ei (a Bisericii, 
n.n.), o realitate transfigurând natura fragmentat  i preschimbând-o într-o imagine a comuniunii 
treimice”             

Nici indivizi izola i i egoi ti, nici mas  în care persoanele sunt în bu ite. Ci unire familial ; în 
familie e un suflet, un gând, o voin . (...) În Dumnezeu e o ideal  via  familial , plin  de iubire: nu 
f r  rost o persoan  serve te Tat  i alta Fiu.       

Se creeaz , astfel, premisele comuniunii între membrii familiei, prin mijlocirea Fiului: „Una 
dintre primele consecin e ale asem n rii c s toriei cu Sfânta Treime, «structur  a supremei iubiri», o 
constituie faptul c  ea îns i apare ca o «mic  împ r ie». Iubirea este sentimentul firesc al celor doi 
so i, o realitate cu caracter de angajament pentru o cale comun  în via , dar i un dar de la Dumnezeu 
primit în Taina cea mare a Cununiei. Aceast  iubire din cadrul familiei trebuie cultivat  i sus inut  
printr-un efort neîncetat. Ea presupune delicate e, responsabilitate i respect i prin ea fiecare iese în 
întâmpinarea celuilalt.  

Rela ia dintre cei doi so i, astfel în eleas  i cultivat , poate s  devin  o icoan  a iubirii trinitare: 
„Atunci când iubirea conjugal  nu deschide cuplul c tre o perspectiv  mai presus de el însu i, atunci 
când rela ia celor doi în cadrul c s toriei nu reflect  rela ia din cadrul Sfintei Treimi, atunci când 
iubirea cuplului nu se l rge te într-un mod sau altul, iubirea conjugal , din icoana care este chemat  
s  fie, se reduce la un simplu idol”.     

Sentimentul iubirii, înt rit de binecuvântarea divin  a Cununiei, este acela care-i une te tainic 
pe so i, a a cum afirm  Sf. Chiril al Alexandriei: „Pu in import  dac  so ul nu se une te trupe te i 
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psihologice te cu cea care-i este so ie, dup  lege. C ci o dat  pentru totdeauna au devenit un singur 
trup i, într-un fel, un singur suflet, iubirea legându-i strâns i legea dumnezeiasc  unindu-i în bun  
în elegere”           

Iubirea este for  d t toare de via , temelia familiei, iar familia este o pecete a iubirii „taina 
iubirii”, cum o define te Sfântul Ioan Gur  de Aur. În familie, iubirea este izvorul de energie fizic  
i spiritual  a celor doi so i, prin care este desfiin at  izolarea i se realizeaz  o împ rt ire integral  

de existen  i via . Iubirea devine calea prin care omul se îmbog e te interior, iar în iubire nu este 
fric , c ci „cel ce se teme nu este deplin în iubire” (I Ioan 4,18).  

Familia i educa ia viitorului adult. Problema calit ii educa iei din familie i impactul acesteia 
asupra dezvolt rii ulterioare a copilului constituie o preocupare important  a teologiei din primele 
veacuri cre tine. M rg ritar al literaturii cre tine de sec. II-III, lucrarea „Pedagogul”, care con ine o 
sintez  a ideilor educa ionale ale epocii, a fost adresat  celor care „au urmat Cânt re ului Hristos i 
s-au n scut din nou […]. Pedagogul acestor nou-n scu i îi cre te, îi educ , le d  reguli de purtare; îi 
înva  cum s  m nânce, cum s  bea, cum s  se poarte la ospe e, cum s  râd , cum s  doarm , cum s  
se îmbrace, cum s  se încal e, cum s  se foloseasc  de podoabe, parfumuri i coroane, cum s  se 
poarte so ii între ei”.          

Teologia contemporan , pe fondul modific rilor structurale pe care le aduce implicarea tot mai 
redus  a p rin ilor în educa ia moral-religioas  a copiilor semnaleaz  faptul c  „imaginea bun  pe 
care o avem despre noi, cum c  suntem înc  ni te p rin i foarte apropia i i grijulii fa  de propriii 
copii, se pierde sub tu ele din ce în ce mai groase pe care realitatea ni le impune. Nu mai suntem – 
a a cum spuneau pân  mai ieri sociologii – printre pu inele societ i ce func ioneaz  dup  structura 
familiei tradi ionale, în care scopul esen ial al familiei îl reprezenta copilul, ci tindem s  ne integr m 
rapid societ ii de tip post-consum, unde rela ia p rinte-copil nu este primordial , iar valori ca 
dezvoltarea personal  sau propriul sentiment de satisfac ie devin mai importante decât copilul. 
Dincolo de aceste caracteristici ce in de analiza specializat  atât a tipului social de familie, cât i a 
gradului de preluare de c tre societate a unor func ii i responsabilit i ale familiei, ne afl m în 
dezarmanta situa ie de a constata c  nu tim cum s  facem fa  unui fenomen”.    

Sfântul Ioan Gur  de Aur men iona în opera despre cre terea copiilor c  r ul nu poate fi 
îndreptat din lume deoarece niciun om nu are grij  de copii. Un copil nu are nevoie de valori materiale, 
ci de un bun pedagog, care îl poate forma i educa. Dac  î i iube ti copilul, arat-o prin educa ia ce i-
o dai”. Copilul, având sufletul fraged, î i va întip ri înv turile cele bune ale p rin ilor ca sigiliul 
aplicat pe cear . Înt rindu-se astfel i crescând, nimeni nu-i va putea desprinde educa ia pe care a 
primit-o în sânul familiei. Totodat , sufletul unui copil este ca o icoan , iar p rin ii sunt pictorii. 
Ace tia trebuie s  lucreze cu mult  grij  i exactitate pentru des vâr irea icoanelor lui Dumnezeu. 
P rin ii, ca primi pedagogi, sunt chema i s - i înve e copiii s  fie cump ta i, s  privegheze, s  se roage 
cu st ruin , dar mai ales s  alunge din sufletul lor desfrânarea, c ci aceast  patim  tulbur  cel mai 
tare sufletelor tinerilor.  

Nep sarea fa  de formarea duhovniceasc  a tinerilor este o atitudine foarte des întâlnit  printre 
p rin i. Planurile lor pentru viitorul copiilor se limiteaz , în general, la reu ita în via  din punct de 
vedere profesional i la bun stare. Prin aceast  grij  primordial , copiilor li se introduce în suflet doi 
mari tirani: iubirea de argint i iubirea de slav . Tinerii devin astfel materiali ti i plini de slav  
de art , stricarea lor datorându-se exclusiv acestei goane dup  bunuri materiale. Iar în strâns  leg tur  
cu aceste dou  patimi este desfrânarea, sau pofta trupului, care mutileaz  atât trupul, cât mai ales 
sufletul tân rului. Sfântul Ioan Gur  de Aur mai spunea c  sufletul unui copil este un ora  de curând 
zidit ale c rui por i sunt ochii, limba, auzul, mirosul i pip itul. Prin aceste por i gândurile stric  sau 
des vâr esc sufletul copilului. Limba trebuie s  fie întrebuin at  la rostirea cuvintelor cuviincioase, 
evlavioase, la rostirea cuvântului lui Dumnezeu. Sfântul îi îndeamn  pe p rin i s  pun  lege copiilor 
lor, ca s  nu oc rasc  i s  nu huleasc  pe nimeni, s  nu înjure, s  nu se bat  cu nimeni, s  fie blânzi 
i îng duitori. Auzul s  fie, de asemenea, supravegheat pentru ca pruncului s  nu-i fie dat s  aud  
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basme proste ti i b be ti, bârfe, vorbe josnice sau cântece lume ti, ci cuvântul lui Dumnezeu, 
povestiri ziditoare de suflet sau psalmi i vie i de sfin i. 12      

Educa ia copiilor i armonia familiei Educa ia copiilor în cadrul familiei se realizeaz  prin 
jertf , este marea cruce a familiei. Educa ia trebuie s  înceap  de la o vârst  fraged , pentru ca 
lucrurile care devin obi nuin  la aceea vârst  s  devin  lege la adolescen . În scrierile Sfântului Ioan 
Gur  de Aur se observ  c , pe lâng  o serie de factori externi, exist  i factori interni, s di i de 
Dumnezeu în sufletele noastre. Cea mai veche i, totodat , cea mai puternic  institu ie uman  este 
familia, cunun  a crea iei i expresie a iubirii i comuniunii proniatoare a lui Dumnezeu. Ea a fost 
numit  adesea „mica biseric ”, sau „biserica de acas ”, pentru caracterul ei comunitar i atmosfera 
de sfin enie pe care trebuie s-o cultive. În familie, copilul înva  ce înseamn  dragostea p rinteasc , 
înva  s  vorbeasc , înva  s  se roage, înva  credin a în Dumnezeu i tot aici în cadrul familiei 
deprinde adev rurile religioase.  

Sfântul Ioan Gur  de Aur ne spune c  a fi p rinte nu este de ajuns numai s  dai na tere, ci 
trebuie s  dai i educa ie. Dumnezeu pune în sufletul p rin ilor dragoste pentru copiii lor, pentru ca 
s  devin  i ei educatorii lor spre virtute. „Dumnezeu face ca mama nu numai s  z misleasc , ci i s  
dea chip frumos copiilor prin educa ie” Pentru ca un copil s  fie educat în adev ratul sens al 
cuvântului este necesar ca leg tura dintre so i în cadrul familiei s  fie una special , dup  modelul 
celei dintre Hristos i Biseric : „A adar, cum Biserica se supune lui Hristos, adic  b rba i i femei, 
la fel i voi femei, supune i-v  b rba ilor ca i lui Dumnezeu. B rba i, iubi i pe femeile voastre a a 
cum i Hristos a iubit Biserica!” Deci, iat , în cadrul unei familii trebuie s  existe o leg tur  puternic  
de dragoste i de jertf  între b rbat i femeie.  

Înf ptuirea educa iei cre tine nu se poate realiza f r  un climat pedagogic i psihologic potrivit 
la care fiecare trebuie s  contribuie la men inerea dragostei i a p cii. So ii trebuie s  se iubeasc , s  
se ajute reciproc, c ci iubirea dintre ace tia este ceea ce face conducerea netiranic  i ascultarea 
pl cut . Sfântul Ioan Gur  de Aur promoveaz  i vorbe te despre unitatea familiei ca despre unitatea 
dintre trup i suflet, vorbind c  în cadrul unei astfel de unit i este de neîn eles conflictul între so i. 
De altfel, familia este comparat  de Sfântul P rinte cu o corabie: „Cearta femeii cu a b rbatului 
seam n  cu disputa dintre comandant i cârmaci; în clipa în care corabia este în pericol s  se scufunde 
neîn elegerea p rin ilor influen eaz  negativ to i membrii familiei”27.    

„Când comandan ii fac r zmeri  particip  i c l torii i este firesc în consecin  s  se scufunde 
corabia împreun  cu echipajul. Astfel i aici, când b rbatul i femeia se afl  în neîn elegere, este firesc 
s  participe la relele urm ri i ceilal i membrii ai familiei”, ne spune sfântul. Pentru antichitatea 
cre tin , în special, mediul familial este prezentat drept factorul de maxim  importan  pentru 
dezvoltarea sufleteasc  i moral  a copiilor. Aceasta deoarece copilul îl imit  pe p rinte, copilul imit  
atmosfera v zut  în familia lui. Prin urmare, poate s  încerce s  urmeze i „virtutea p rin ilor”. Dar 
totu i nu trebuie s  se în eleag  c  acest caracter religios al p rin ilor se transmite automat la copii. 
Copiii pot imita liber comportamentul p rin ilor, pot s  se foloseasc  de virtutea lor.    

Aceast  educa ie a p rin ilor este asem nat  de Sfântul Ioan Gur  de Aur cu migala pictorilor 
i a sculptorilor: „Da i-v  osteneala ca s  construi i lui Dumnezeu minunate statui; îndep rta i ce este 

de prisos i ad uga i ce lipse te. În fiecare zi uita i-v  cu grij  la ei; observa i i darul pe care-l au de 
la natur , spre a-l dezvolta, dar i cusurul de la natur , spre a-l îndep rta”. „A adar fiecare dintre voi, 
ta i i mame, astfel s  v  îngriji i de aceste minunate statui, precum îi vedem pe pictorii i sculptorii 
care î i des vâr esc icoanele i statuile cu mult  precizie. C ci pictorii, punându- i în fa  tabloul în 
fiecare zi, aplic  pe el culoarea care trebuie. i cioplitorii în piatr , la fel, i ei o lucreaz  pe aceasta, 
îndep rtând ce e de prisos i ad ugând ce trebuie”. Copilul nu trebuie format numai la vârsta 
pre colar , ci pe parcursul întregii vie i. Astfel Sfântul Ioan Gur  de Aur îndeamn  p rintele s - i 
supravegheze copilul, aceast  supraveghere fiind o obliga ie moral  a p rin ilor, neîndeplinirea 
acesteia fiind o consecin  de neiertat, pentru c  cei care sunt educa i trebuie s  fie educa i în 
perspectiva devenirii atle i ai lui Hristos. Sfântul Ioan Gur  de Aur atrage aten ia p rin ilor care nu-
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i îndeplinesc datoria de educator în familie, asem nându-i cu ni te criminali: „p rin ii care nu se 
ocup  cu educa ia copiilor sunt mai criminali decât omorâtorii propriilor lor copii. Este mai mic  
nelegiuirea s  împlân i sabia în grumazul tân rului, decât s -i corupi i s -i pierzi sufletul.  

Sfântul Ioan Gur  de Aur prezint  i modelul de atitudine a p rin ilor fa  de copii lor atunci 
când ace tia fac lucruri gre ite. În primul rând el ne recomand  în bu irea furiei, apoi îng duin a i 
în cele din urm  iertarea, scopul final fiind educarea acestora pentru etapele ulterioare ale vie ii în 
care suferin a se cere asumat .          

Educa ia cre tin  a copiilor revine ambilor p rin i, dar Sfântul Ioan Gur  de Aur îi atribuie 
principala responsabilitate tat lui. Tat l trebuie s  armonizeze voin a copiilor prin sfaturi, îndemnuri, 
prin cuvinte aceasta fiind stabilit  de c tre Însu i Dumnezeu. Pentru a argumenta rolul tat lui în 
sus inerea în familie a modelului religios-moral evanghelic, Sfântul Ioan Gur  de Aur apeleaz  la 
tradi ia iudaic  potrivit c reia tat l era administratorul familiei.  

Comentând Epistola I c tre Corinteni, ne spune c  nimeni nu poate s  conduc  o comunitate 
eclesiastic  decât acela care- i dovede te capacitatea de administrare a casei lui. Deci iat  c  
responsabilitatea tat lui pentru mântuire este echivalent  cu responsabilitatea unui preot care trebuie 
s - i conduc  turma c tre Hristos40.  

Din punct de vedere pedagogic, prezen a tat lui i interven ia în via a de familie este de 
neînlocuit, pentru c  numai astfel tat l poate s  cunoasc  exact sl biciunile membrilor familiei i în 
acest sens, în acest fel poate s  le corecteze. Pentru a oferi o educa ie corect , tat l trebuie s  dea 
dovad  de dou  lucruri: de dragoste pentru copii lui, dar i de tactul pedagogic pe care Dumnezeu i 
l-a s dit în suflet: „Dumnezeu i-a dat copiii, spune Sfântul Ioan, ca ei s  înve e virtutea de la tine. 
C ci de aceea a vrut ca s  uneasc  astfel neamul oamenilor, f când cele dou  lucruri foarte mari: 
unul, a ezându-i înv tori pe ta i, al doilea, s dind în ei mult  dragoste”.  

Autenticitatea dragostei tat lui fa  de copii se dovede te, ne spune Sfântul Ioan, i prin 
încurajarea pe care acesta o face copiilor în realizarea lucrurilor de folos, dar i în sus inerea copiilor 
în încerc rile acestora de a realiza lucruri mai grele. Dac  Sfântul p rinte laud  ta ii care î i fac datoria 
în familie, pe cei care nu se îngrijesc de educa ia copiilor îi critic  socotindu-i nedemni de numele de 
tat  pentru c  educa ia copiilor constituie o necesitate în via a Bisericii i în via a societ ii. Buna 
cre tere a copiilor, în viziunea Sfântului Ioan Gur  de Aur, reprezint  principala îndeletnicire a 
mamei. Aceasta pentru c  mama are privilegiul de a fi mai mult timp decât tat l în sânul familiei. 
Inima unei mame este înzestrat  de Dumnezeu s  fie mai aproape de sufletul copilului îns  lucrarea 
aceasta de bun  cre tere a copiilor se realizeaz  numai atunci când mama folose te dragostea 
adev rat  pentru copii ei.  

Sfântul vorbe te i subliniaz  r splata oferit  de Dumnezeu pentru efortul depus de mam , astfel 
el ne spune „c ci nu e ti zguduit  atât de mult de dureri i de chinuri cât câ tigi dac  vrei, din cre terea 
copiilor, primind pretext de reu ite. C ci copiii pe care i-ai n scut, dac  se bucur  de îngrijirea 
cuvenit  i sunt du i spre virtute de grija ta, devin motiv i pretext de mult  mântuire pentru tine i 
pentru reu ite proprii, i al turi de ei vei primi mult  pre uire a îngrijirii... dac  îi duci pe ace tia, dac  
rogi, dac  înve i, dac  sf tuie ti, mult  r splat  a acestei griji î i va fi pus  deoparte de Dumnezeu”. 

Aceast  grij  deosebit  a mamei pentru copii se explic  prin faptul c  b rbatul este de multe ori 
ocupat cu c l toriile, cu grijile societ ii, îns  mamele fiind acas  se pot îngriji de buna cre tere a 
copiilor. Îns  ca o mam  s - i poat  realiza acest lucru i s - i creasc  copii conform înv turii 
cre tine trebuie s  fie ea îns i lumina, trebuie s  fie ea îns i un model, un exemplu pentru copii: 
„Când o mam  este dotat  cu în elepciune i via  curat , când e profund virtuoas  i devotat  so ului 
prin leg tura dragostei, ea reu e te s  fac  din el un auxiliar de n dejde în educa ia copiilor”. Sfântul 
Ioan eviden iaz  rolul mamei în educa ia fetelor. Aceasta trebuie s  înceap  de când copiii sunt înc  
mici, pentru c  numai ele se pot apropia mai u or de sufletul fetelor i le pot îndrepta, le pot înv a 
care sunt adev ratele valori morale.  
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Îndep rtarea de lux constituie elementul principal la Sfântul Ioan Gur  de Aur când vorbe te 
despre educa ia fetelor: „Îns  important este aici c  acest mod de educa ie va trebui s  aib  punctul 
de plecare în prima vârsta a copil riei”. Mama trebuie s - i educe fiica s  fie gospodin , îns  înainte 
de toate s  fie evlavioas , neiubitoare de averi i cuviincioas .      

5. Divor ul, marea criz  a familiei i a educa iei cre tine. Problematica divor ului devine tot mai 
prioritar  în societatea contemporan , dat  fiind rata tot mai ridicat  de divor uri, fenomen care se 
acutizeaz  i în România, iar implica iile sunt din ce în ce mai mari, inclusiv în spa iul educa ional 
laic.  

Consider m c  demersurile venite inclusiv din spa iul bisericesc nu au avut rezultatele scontate, 
din mai multe motive, printre care: insuficienta adaptare a discursului teologic la a tept rile tinerilor 
de azi; limitarea cercet rilor privind cauzele divor urilor tot mai numeroase la analiza documentelor, 
f r  demararea unor cercet ri în colaborare cu sociologi, psihologi, pedagogi sau medici; lipsa unor 
materiale catehetice relevante pentru actuala genera ie de tineri; slaba consecven  în aplicarea pe 
termen mediu i lung a unor demersuri legat de diminuarea ratei divor urilor.   

Cercet rile arat  faptul c  în înv mântul preuniversitar românesc fiecare clas  include între 
7%-12% elevi din familii disfunc ionale, cu p rin ii divor a i sau separa i temporar, ceea ce face 
adesea dificil  atingerea finalit ilor de ordin formativ ale disciplinei religie.   

Realizarea unui îndreptar privind via a cre tin  de familie, pe care cei doi miri s -l primeasc  
de la preotul oficiant, imediat dup  s vâr irea Tainei Cununiei [cu o extensiune apropiat  de cel primit 
de la Prim rie, dup  cununia civil ]      

Realizarea unui document de lucru pentru elevii de liceu i pentru profesorii de religie, care s  
poat  fi valorificat la diferite teme din programa colar  sau în alte activit i educative i catehetice 
[cu o abordare pe nivelul de în elegere al acestora a principalelor teme privind preg tirea unui cre tin 
în perspectiva întemeierii în lumina evangheliei a familiei]     

Activit i i cursuri de formare: - realizarea de întâlniri ale profesorilor de teologie cu preo ii, 
pentru a stabili un model unitar i cât mai larg acceptat de abordare în context universitar i parohial 
a problemelor privind întemeierea Young People in Church and Society 84 familiei i via a religios-
moral  a familiei cre tine ortodoxe, în raport cu particularit ile societ ii actuale - întâlniri cu tineri 
elevi i studen i, pentru a-i preg ti pe ace tia spre a putea s - i sus in  prietenii sau colegii care se 
afl  în pragul divor ului - realizarea unor cursuri de formare cu profesorii de religie, legat de abordarea 
în diferite contexte sociale i culturale a problemelor privind familia cre tin  - preg tirea special  a 
unui num r de preo i i duhovnici pentru a putea s -i sus in  mai eficient pe tinerii afla i în pragul 
divor ului          

În loc de concluzii Dumnezeu, în nem rginita Sa iubire, a creat lumina, soarele, luna i stelele, 
apa i uscatul, plantele, pe tii i animalele. Totul era numai energie, numai via . Lipsea totu i cineva. 
Lipsea ,,ra iunea”, fiin a con tient , care s  soarb  în suflet toate aceste frumuse i, care s  le în eleag  
i care mai apoi s  se ridice pe aripile rug ciunii la Acela care a f cut toate acestea. Ideea perfect  de 

„om” a ap rut în momentul când Dumnezeu a creat primul b rbat i prima femeie, amândou  fiin e 
perfecte în sine, dar cu particularit i specifice fiec rui sex. Cele dou  sexe sunt menite s  fie 
nedesp r ite i tocmai de aceea a a ezat Creatorul pe prima femeie lâng  primul b rbat i a format 
prima familie la începutul lumii. A a cum p catul a p truns p catul în lume i prin p cat moartea, 
planul lui Dumnezeu, sfânt i tainic, a f cut din educa ie, începând cu chiar prima porunc  – cre te i 
i v  înmul i i – calea des vâr it  pe care a l sat-o oamenilor spre a duce mai departe opera Sa 

creatoare.  

Dac  p catul originar a putut avea repercusiuni atât de dramatice pentru om i pentru întreaga 
lume, calea de ie ire din sfera mor ii spirituale, dup  R scump rare, este calea educa iei, începând cu 
cea din familie, fundament i reper pentru devenirea oric rei persoane.  
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FAMILIA- ROLUL EI ÎN CRE TEREA I EDUCA IA COPILULUI 

 

Autor: prof. Pa cal u Marcela Victoria 
 

 

,,Un copil este o raz  de soare r s rit  atunci când nori negri se abat asupra noastr . Este cel 
care asigur  liantul dintre oameni” 

Tratatele de psihologie au dezb tut i înc  mai discut , f r  s  fi ajuns la o concluzie unanim  
i general acceptat  de to i, i anume care este rolul familiei în formarea i dezvoltarea personalit ii 

copilului?  Cum putem distribui rolurile parentale în familie, în a a fel, ca fiecare membru s  aib  o 
contribu ie aparte? Care sunt beneficiile implic rii ta ilor în cre terea i educa ia copilului 

 Dezvoltarea echilibrat  a copilului depinde de implicarea ambilor p rin i în toate aspectele ce 
in de via a copilului. De la ce m nânca zi de zi copilul, cu ce se îmbrac , la ce tip de informa ii este 

expus, prin ce st ri emo ionale trece, în ce activit i este implicat, la ce gr dini  merge. Rolul mamei 
i al tat lui sunt diferite în dezvoltarea copilului i în modelarea personalit ii sale. Mama are rolul 

de a-l proteja pe copil, în timp ce tat l are rolul de a-l preg ti pe acesta pentru confruntarea de mai 
târziu cu lumea, cu via a. Ambii p rinti sunt un model pentru copil, i aceast  diferen  aduce beneficii 
însemnate pentru copil, oferindu-i experien e variate.      

Educa ia copilului este cea mai profitabil  investi ie (în timp, aten ie, în elegere, dragoste) pe 
care o pot face p rin ii pentru ei. Educa ia pozitiv  a copilului presupune a aduce în rela ia p rinte-
copil c ldura, structura i limite, în elepciunea de a transforma orice situa ie cotidian , cât ar fi de 
negativ , de provocatoare, într-o lec ie de empatie, respect, în elegere a nevoii care a creat acea 
situa ie.              

„Cei apte ani de acas ” sunt opera p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. Copilul 
înva  în familie limbajul culturii în care tr ie te, deprinderile religioase, normele, atitudinile, valorile 
i comportamentele necesare pentru a se integra în societate.    

Cercet rile au demonstrat, c  p rin ii au stiluri diferite de educa ie a copilului: mamele tind mai 
mult spre precau ie, ele încurajeaz  securitatea, echitatea; simplific  mesajele i vorbesc la nivelul 
copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grij  i ajutor bazat pe rela ii i percep lumea 
din jur în raport cu copiii lor. Ta ii se exprim  mai sumar, direct i la obiect; adeseori încurajeaz  
copiii s  încerce, s  testeze lucrurile; încurajeaz  independen a, concuren a, pun accent pe dreptate i 
îndatoriri bazate pe reguli; tind s  se joace cu copiii i s  perceap  copiii lor în raport cu lumea din 
jur. Un lucru este cert, c  ambele abord ri sunt necesare pentru maturizarea copilului.   

Ceea ce nu tiu ta ii despre implicarea lor în cre terea i educa ia copilului, este c  dincolo de 
”oboseal ”, ”nervi” i ”timp pierdut”, copiii lor au multe beneficii, printre care: sunt mai independen i 
i mai încrez tori; au mai multe anse de succes când începe coala; au o stim  de sine mai înalt , un 

nivel sporit al autonomiei i proactivitate în luarea deciziilor; au capacitatea de a dezvolta competen e 
sociale mai devreme decât semenii lor, abilit i de negociere i rezolvare a conflctelor; spiritul de 
echip  etc. 

AC IONA I/CE PUTE I FACE LA MODUL CONCRET?      

• Crea i i men ine i în cas  o atmosfer  calm  i stabil , astfel încât fiecare p rinte s  în eleag  
responsabilitatea proprie în educa ia copilului.        
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• Ave i grij  de copilul Dvs, dar i de voi în iv ! G si i timp pentru rela iile cu 
partenerul/partenera i sprijini i-v  reciproc. Adopta i un comportament de urmat în raport cu copiii 
vo tri.               

• Discuta i i analiza i în familie toate obliga iunile i responsabilit ile distribuite în mod egal, 
între p rin i în primul rând, ulterior între copii în func ie de vârsta acestora.     

• Stabili i o list  cu regulile familiei, preventiv discutate, inclusiv cu copiii în vederea prevenirii 
unor dificult i în realizarea rolurilor parentale. Asigura i-v  c  i copiii le-au în eles, ei au nevoie s  
în eleag  de ce trebuie s  le respecte.          

• Adopta i decizii de comun acord i promova i un mod unitar de educa ie în familie, 
respectându-l ambii p rin i (ex: „Dac  mama zice copilului, c  dup  ce î i strângi juc riile, te po i uita 
la desene animate”, tata trebuie s  men in  aceea i pozi ie”).       

• Încuraja i to i membrii familiei (mama/tata, fra i/surori) s  participe în activit i ce in de de 
îngrijirea copilului (baie, îmbr care, hr nire, adormire, plimbare, exerc ii fizice); activit i 
educa ionale/creative de joc, citirea pove tilor, discu ii în familie, înv area unor lucruri în comun; 
distribuirea anumitor sarcinilor casnice etc.          

• Organiza i evenimente de familie în comun, în a a mod ca fiecare membru al familiei s  fie 
responsabil de o anumit  sarcin , iar ulterior analiza i activitatea i stabili i punctele forte i cele 
vulnerabile.              

• Încerca i s  ave i a tept ri realiste de la copiii vo tri, care v  vor ajuta s  aborda i constructiv 
comportamentele nedorite (plâns excesiv, colici, isterici, tulbur ri de somn, tulbur ri alimentare etc.). 
             

• Participa i la tot ceea ce realizeaz  copilul. Implica i-v  în activit ile lui, dar nu uita i s -i 
oferi i independen  i libertate. Anun a i-l c  vre i s  face i ceva împreun , cere i-i opinia lui, astfel 
va înv a s  v  cear  p rerea atunci când va avea nevoie.        

• Distra i-v  cu copilul, bucura i-v  împreun . G si i timp pentru a petrece timpul liber. 
Sacrifica i alte ocupa ii i fi i al turi de copil.         

• Participa i la activit ile preferate ale copilului Dvs: desena i pe asfalt, înscena i istorioare sau 
studia i gândacii care se târ sc prin praf etc.          

• Plasa i-v  la acela i nivel cu copilul când discuta i (v  pute i apleca, a eza pe covor, coborî în 
genunchi; îl pute i lua pe copil pe genunchii Dvs, în bra e etc.). Uita i-v  în ochii copilului atunci 
când îi vorbi i, men ine i contactul vizual cu el, atunci când v  comunic  ceva.     

• L uda i copilul pentru eforturile depuse, mai cu seam  atunci când nu î i atinge scopul; 
înv a i-l cât este de important s  fac  tot ce depinde de el (ex: ”Îmi place cum ai aranjat în camer . 
Ai reu it s  g se ti loc pentru fiecare lucru i le-ar ordonat perfect”).      

• Crea i o box  a bun t ii - scrie i pe foi e toate faptele de bun tate pe care le face i Dvs i 
copiii vo tri (de ex: v  ajut  la treburile casnice, împart o juc rie cu fratele sau sora, fac o poz  pentru 
un prieten etc.). Apoi, extrage i periodic din cutie câte o foi  i citi i-o cu voce tare împreun  cu 
familia.              

• Alc tui i un colaj despre familia Dvs. Alege i fotografii mai vechi de familie i alte imagini 
ale lucrurilor preferate cum ar fi animale, sporturi, mânc ruri i lipi i-le pe un carton. Ve i ob ine 
astfel un "panou de onoare" al familiei Dvs.          

• Crea i un tabel de sentimente sau folosi i stickere sau imagini pentru a v  ajuta copilul s  
exprime în cuvinte cum se simte în fiecare zi. Folosi i c r i de pove ti i imagini pentru a discuta 
despre emo ii precum furia, frica i anxietatea.         
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• Str dui i-v  s  nu compara i copilul Dvs cu fratele/sora, al i copii, sau s  critica i intelegen a 
copilului, neajunsurile fizice. A aminti copilului despre unele neajunsuri, ar însemna s  înt ri i la el 
un complex de inferioritate.           

• Folosi i ”Nu” doar în situa ii când v  exprima i dorin e, bucuriii, nepl ceri, atunci când este 
cazul i asta f r  a jigni sau sup ra copilul. Folosi i exprim ri care ar duce la evitarea sup r rilor, 
conflictelor, neîn elegerilor dintre p rinte i copil (de ex: „Mi-ar face pl cere s  te aud vorbind mai 
încet!” în loc de „Nu mai ipa atâta!”          

• Fi i one ti cu copilul Dvs, admite i gre elile Dvs i înv a i-l pe copil cât este de important s  
î i asumi responsabilitatea i s  recuno ti gre elile.         

• Evita i s  compara i sentimentele Dvs din trecut cu problema copilului Dvs. Nu ajut  s  îi 
spune i: “Ei bine, când m  sim eam r u, eu reu eam s  m  adun i s  trec peste orice problem ”. 
Experien ele i sentimentele tr ite de oameni diferi i nu pot fi comparate.      

• Încuraja i copilul s - i dezvolte hobby-uri i interesele care îi provoac  satisfac ie.   

• Ini ia i discu ii cu copilul dvs despre ceea ce ar vrea s  devin  când va cre te mare i organiza i 
excursii tematice.             

• Disciplina i copilul cu dragoste, copilul are nevoie de ghidare i disciplin , nu prin intermediul 
pedepselor, ci prin intermediul unor limite rezonabile.       

• Folosi i regulile pentru a-i ajuta copilului s  se autodisciplineze; stabili i limite i încuraja i 
copilul s  aib  o p rere bun  despre sine.         

• Fi i consecvent în ceea ce face i oferind ca i exemplu modul Dvs de a ac iona, ar tând 
copilului cea mai sigur  cale de a-l înv a ce s  fac  i cum s  fie.       

• Niciodata s  nu scutura i copilul în încercarea de a-l face s  se opreasc . Dincolo de faptul ca 
îl ve i speria, acest lucru îi poate produce leziuni grave i permanente la nivel cerebral.    

• Încerca i s  fi i relaxa i în rela ia cu copilul i nu l sa i ca povara grijilor s  se instaleze între 
voi. Nimic nu e mai trist pentru un copil decât s  î i vad  p rin ii cople iti de probleme pe care el nu 
le în elege i care îl in departe de ei. Clipele pe care i le d rui i atunci când sunte i împreun  valoreaz  
foarte mult pentru copil.          

• Evita i s  ridica i vocea în momentul în care copilul e sup rat i folose te insulte la adresa Dvs 
i a celor din jur.             

• Fi i un model pentru copil! Aceasta înseamn  s  nu a tepta i copilul s  “ias  pur i simplu 
afar ”, “s  se joace cu copiii”, ci s  aveti un rol implicit i activ în modelare, stimulare, recompensare 
si, mai ales, în a-i oferi ocazii variate de exersare a pasiunii, a preferin elor.     

• Evita i extremele, p stra i-v  echilibrul i „caracterul vostru ra ional s  fie cunoscut de to i“, 
inclusiv de copiii vo tri.            

• Nu l sa- i pe mâine ceea ce pute i face azi. Privi i la copil azi, mâine s-ar putea întâmpla ca el 
s  nu mai caute privirea Dvs.            

• Dezvolta i i consolida i zilnic abilit ile Dvs de p rinte, pentru a percepe copilul în mod 
realist; de a interac iona pozitiv cu copilul; de a r spunde nevoilor copilului i de a pune în prim-plan 
nevoile acestuia înaintea celor personale.          

• Atunci când v  confrunta i cu comportamente nedorite, face i pauze scurte, folosi i momentele 
de lini te pentru a v  relaxa i a v  odihni (redirec iona i aten ia, acorda i aten ie lucrurilor pozitive, 
reorganiza i mediul, face i o scurt  plimbare, respira i adânc i sp la i-v  pe fa  cu apa rece etc.).
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IMPORTANT! Ingredientele necesare pentru o implicare s n toas  în dezvoltarea copiilor 
sunt: iubirea focalizat  pe copil, necondi ionat  i manifestat  în mod s n tos (inclusiv, manifestarea 
grijii i a interesului pentru tot ce i se întâmpl  i ce tr ie te copilul); setarea limitelor, discutarea i 
agrearea regulilor; comunicarea consistent , exprimarea deschis  i asertiv , cu copilul i cu al i 
membri ai familiei; identificarea de gen pozitiv  i coeziunea cu al i membri ai comunit ii în care 
cre te copilul. Cercet rile arat  c  prezen a ta ilor i a mamelor în cre terea, educa ia i dezvoltarea 
copiilor, în egal  m sur , asigur  succesul dezvolt rii acestora.    

Parcurgând aceste îndemnuri prezentate în cadrul unui program de perfec ionare sus inut în anul 
2020, ar fi necesar s  reflect m la unele aspecte referitoare la educa ia copiilor, i anume felul în care 
fiecare membru al familiei se implic  în educa ia copilului: mama, tata, bunicii, fratele sau sora mai 
mare, i care este partea de ,,educa ie” pe care o aduce fiecare.  

Discu iile contradictorii în cadrul familiei i în ceea ce prive te educa ia copilului pornesc 
adesea de la principii educative care au la baz  valori diferite. Important este îns  compromisul, 
precum i distribuirea corect  i echitabil  a sarcinilor fiec rui membru al familiei, dar i felul în care 
acesta în elege s  se achite de atribu iile ce îi revin.  

Un rol important revine dialogului sincer, precum i activit ilor comune, în care copilul s  fie 
implicat în mod activ, sigur, raportat la vârsta acestuia.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

coala Gimnazial  ”Adrian V. R dulescu” Murfatlar - Constan a 

prof. înv. primar P sc lin Daniela Ionica 

 
Educa ia, ca ac iune social  organizat , se desf oar  cu participarea tuturor factorilor 

educa ionali: familia, coala, institu ii culturale, mass-media i alte structuri. La nivelul acestor factori 
se formeaz  medii educa ionale care influen eaz  în mod specific copiii.  

Familia i coala reprezint  cei mai importan i factori educa ionali.  
Mediul familial ofer  copilului modele comportamentale, pune bazele unor deprinderi i 

obi nuin e elementare de comportare moral , reprezent ri, no iuni, convingeri prin care se exprim  
atitudinea copilului fa  de el însu i, fa  de ceilal i i fa  de societate. Cele mai multe acumul ri pe 
plan moral, cognitiv, afectiv i voli ional au loc în ”cei apte ani de-acas ”. P rin ii sunt cei permanent 
preocupa i pentru a facilita i favoriza însu irea i consolidarea corect , adecvat  i sistematic  a celor 
mai importante cuno tin e, priceperi, deprinderi, reguli, atitudini i comportamente. Este zestrea care 
îl înso e te toat  via a. 

Familia ofer  copilului primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele norme i reguli 
de conduit , dar i climatul socio-afectiv necesar dezvolt rii armonioase a acestuia. Influen ele 
educative ale familiei asupra copilului, modelele de conduit  oferite de p rin i au o influen  
hot râtoare privind formarea concep iei despre via , a modului de comportare i rela ionare. 

” colarul are nevoie acas  de un cadru general de via  în care s  se simt  în siguran . Pentru 
aceasta el are nevoie de p rin i calmi, în eleg tori, afectuo i, destul de maleabili în raporturile cu 
copilul, f r  a da dovad  de sl biciune. El are nevoie s  simt  c  p rin ii se ocup  de el, c  iau parte 
la micile lui necazuri  i nu se dezintereseaz  de ceea ce se întâmpl  la coal . Dar, în acela i timp, el 
are nevoie de un cadru de disciplin  destul de ferm pentru a nu-l l sa s - i închipuie c  libertatea lui 
e f r  margini i, totodat , s  tie c  p rin ii s i împ rt esc acela i nivel de exigen .” (M. Gilly) 

coala este organiza ia social  special creat  pentru educarea tinerei genera ii. Mediul colar 
este locul în care se împletesc armonios instruc ia i educa ia, într-o form  optim , în mod gradat, 
conform unor standarde i finalit i propuse. În coal  profesorul este conduc torul activit ii 
didactice ce se desf oar  în vederea realiz rii obiectivelor prev zute în documentele colare. El este 
cel care imprim  un sens i o finalitate educativ  tuturor premiselor i condi iilor în procesul de 
înv mânt (informa ii, mijloace, variabile psihice etc.).  

Rolul profesorului nu poate fi restrâns la cel de surs  de cuno tin e, deoarece poate prin 
personalitatea sa s  amplifice valen ele educative ale acestor cuno tin e. Astfel, rolurile de facilitator 
i conduc tor ale profesorului în activitatea didactic  r mân o coordonat  de baz  a misiunii sale. 

Fiecare profesor î i exercit  influen a în func ie de posibilit ile pe care i le ofer  specialitatea pe care 
o pred , în func ie de experien a i personalitatea sa. Diversitatea oferit  de stilurile de predare i 
deosebirile inevitabile dintre profesori, are un rol pozitiv în formarea i dezvoltarea personalit ilor 
copiilor. Cu cât sursele generatoare de influen e sunt mai multe, cu atât registrul influen elor este mai 
extins, iar efectele vor fi mai puternice. 

Asigurarea succesului la înv tur  al tuturor elevilor este un deziderat greu de realizat f r  un 
traseu educativ complet (frecventarea cursurilor începând cu gr dini a), f r  o cunoa tere real  a 
nevoilor specifice ale fiec rui copil. Profesorul are obliga ia de a urm ri progresul pe care îl face 
fiecare elev, succesele i insuccesele sale, cauzele acestora, dificult ile întâmpinate, intervenind 
pentru asigurarea reu itei la înv tur . 
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Împreun , familia i coala, printr-o colaborare strâns , sus inut  i fluent , pot pune în aplicare 
acest proces de educare atât de complex. Familia, ca factor determinant al ac iunii educative, trebuie 
implicat  în activit ile colii. Obiectivul principal al acestor ac iuni vizeaz  transferul de experien , 
cunoa terea exemplelor de succes fiind unul din mijloacele de a motiva p rin ii s  devin  alia i ai 
colii. 

Un bun exemplu legat de colaborarea coal -familie este perioada colii online. Sprijinul 
p rin ilor în timpul acestei perioade a fost unul nepre uit, fiecare în elegând limitele unei astfel de 
pred ri. Au înlesnit accesul elevilor la dispozitive (telefon, tablet , laptop) cu conexiune la internet, 
au participat la edin e de instruire online pentru aa înv a s  utilizeze platforma de înv are, au 
sus inut elevii în înv area noilor cuno tin e, precum i la efectuarea i transmiterea temelor lucrate. 
Au inut leg tura cu profesorii rezolvând problemele ap rute pe parcurs. Revenirea la coal  a dovedit 
c  elevii care au avut sprijinul p rin ilor nu au întâmpinat probleme în reluarea ritmului de lucru, f r  
lacune prea mari de cuno tin e, recuperându-se totul pe parcursul lec iilor urm toare. Ceilal i , îns , 
au înregistrat un regres major în înv are. 

P rintele, ca i profesorul, are rol de facilitator în educa ie, prin punerea copilului în situa ii de 
via  diverse, care s  conduc  la înv area unor comportamente pozitive. 

În concluzie, se impune o strategie comun  profesor-p rinte-elev care s  înlesneasc  un consens 
între influen ele venite din exterior cu scopul amelior rii sau dep irii st rii de inadaptare ap rute la 
un moment dat. Un copil bine adaptat este acela c ruia coala i familia îi ofer  condi ii de a- i 
valorifica poten ialul i de a ob ine rezultate pe m sura acestui poten ial. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Educatoare: PASCARIU LILIANA 

coala Gimnazial  " tefan cel Mare" Boto ani 
 

 

A lucra în înv amânt este o mare responsabilitate. Pu ini sunt cei din afara sistemului care 
în eleg câte eforturi fac cadrele didactice, nu doar în clas , dar i în afara orelor de program.   

A ap rut de câ iva ani o schimbare în comportamentul copiilor i acest fenomen pare s  fie în 
dezvoltare. De câte ori nu am auzit sau nu ne-am întrebat: Unde sunt copiii cumin i i respecto i de 
alt  dat ? Unde este abilitatea acestora de a crea din minte i cu propriile mânu e tot felul de juc rii? 
Acum copiii "au personalitate", sunt exper i în mânuirea calculatorului, tiu toate programele de 
desene animate (din care unele nu ar fi recomandate nici m car adul ilor), dar dintre ace tia câ i  vor 
ti când vor merge la coal , s  se lege la ireturi, câ i mai au r bdare s  stea pe scaune ca s  duc  la 

cap t o activitate care cere abilit i manuale. 

Evolu ia rapid  a vie ii sociale de ast zi, modificarea statutului familiei, atribu iile crescute  ale 
femeii fac ca rolul gr dini ei s  fie pregnant nu numai în ceea ce prive te educa ia copiilor ci i a 
p rin ilor. Gr dini a fiind partea de leg tur  cu familia, are i menirea de a asigura p rin ilor asisten  
de specialitate, informându-i asupra etapelor de evolu ie a copiilor i venind în sprijinul celor ce 
întâmpin  dificult i în în elegerea rolului de p rin i i în îndeplinirea cu succes a educ rii copiilor. 

Pentru copil, familia concentreaz  primul s u univers afectiv i social. Tr s turile i 
coordonatele personalit ii se cristalizeaz  în raport cu modelul i natura situa ional  tr it  în mod 
direct, nemijlocit, de copil, în mediul familial, iar atitudinile p rin ilor au consecin e durabile asupra 
personalit ii în formare a acestuia. În general, cei doi p rin i de i implica i egal în procesul de 
educa ie, de in roluri diferite. Mama asigur  c ldur  afectiv , iar tat l reprezint  autoritatea. Mama 
are o " Func ie interioar ", pe când tat l o " Func ie exterioar " prima referindu-se la atmosfera 
intrafamilial  i la asigurarea securit ii afective, iar cea dea doua, la comunicarea socio - familial  i 
respectarea normelor. Ambii asigur  sentimentul de confort i securitate. Ambii sunt r spunz tori de 
situa ia copilului în cadrul familiei, de optimizarea vie ii de familie, îmbinând sau încercând s  îmbine 
cele dou  aspecte: atitudinea afectuas  a mamei cu autoritatea sau exigen a ra ional  a tat lui. În sens 
contrar, o via  de familie în care exist  mari diferen e de opinii în ceea prive te cre terea i educarea 
copilului, în care nu exist  unitate de cerin e i consecven a în atitudini, o via  de familie fr mântat  
de tensiuni, lipsit  de afec iune, cu conflicte ce pot genera acte de opozi ie sau chiar de violen , va 
duce inevitabil la reac ii de inadaptare, frustr ri, la st ri de dezechilibru afectiv ale copilului. 

În familie se constituie sentimentul de apartenen  social  (la coal  doar e pus la încercare), 
pentru c  familia este în primul rând o institu ie social  fundamental , este un grup social în care 
membrii sunt lega i prin anumite relatii biologice,  dar i psiho – morale economice si juridice, 
r spunzând unul pentru altul în fa a societ ii, Via a copilului în familie sintetizeaz  într-o manier  
particular  aspecte sociale. Caracteristicile vie ii în cadrul familiei sunt date atât de structura rela iilor 
ce se constituie la nivelul s u, cât mai ales, de valorile pe care se întemeiaz  aceste rela ii i pe care 
le promoveaz . 

În societatea actual  îns , în familie se doresc rela ii la baza c rora stau respectul, egalitatea, 
toleran a i un climat familial cu valen e educative superioare. Utimii ani au adus  chiar o nou  
percep ie în privin a influen ei pe care o are familia asupra form rii personalit ii, care este chiar mai 
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mare decât s-a considerat. Familiile sunt sisteme sociale dinamice care au legi i reguli care determin  
o anumit  filosofie de via : valoarea acordat  vie ii individului în raport cu bunurile materiale, modul 
de a-i privi pe ceilal i  (ca prieteni sau ca i competitori), c ile acceptate de afirmare în societate i de 
procurare a celor necesare traiului. Via a în familie, valorile care sunt respectate i experien ele pe 
care copilul le realizeaz  în colectivul familial depind de felul în care p rin ii î i exercit  rolul de 
educator. Pentru copii, p rintele reprezint  sursa securit ii i încuraj rii în fa a  oric rei situa ii noi, 
neobi nuite. Apropiindu-se de sufletul copiilor, p trunz nd în felul propriu de a sim i i gândi al lor, 
p rin ii devin confidentul i sf tuitorul propriului copil. 

Rela ia educativ  p rinte - copil este direct influen at  de preten iile manifestate fa  de copii: 
acestea nu trebuie s  îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri i foarte pu ine situa ii 
de a se desf ura liber, activ, op ional, cu ini iative proprii. 

Consider c  activitatea educativ  din familie ar trebui s  urm reasc  într-o mai mare m sur  
adaptarea i totodat  ra ionalizarea exigen elor ,a cerin elor familiale la posibilit ile de în elegere a 
copiilor. 

"Exigen a ra ional " în eleas  în emiterea unor reguli de c tre adult, reprezint  o condi ie 
necesar , f r  a fi îns  suficient , în realizarea la un nivel optim a comunic rii umane în cadrul 
familiei, c ci de i p rin ii manifest  acea exigen  totu i m surile lor educative nu- i vor atinge pe 
deplin scopurile dac  nu se vor desf ura într-un climat afectiv de în elegere i încredere reciproc . 
Nevoia de a fi stimat, pre uit, respectat de semeni ca i nevoia  de "autoafirmare" reprezint  trebuin e 
fundamentale ale copilului care îi asigur  echilibrul psihic i moral, acea siguran  i lini te interioar  
de care fiecare avem nevoie. 

Copilul este deosebit de sensibil la aprecierile f cute în leg tur  cu posibilit ile sale 
intelectuale, la situa ia în care nu ar putea fi pre uit i stimat, l udat i apreciat. 

Aprecierile p rin ilor se r sfâng în con tiin a i conduita copilului, motiv pentru care p rin ii 
trebuie s  se fereasc  de a face aprecieri sumare i rigide sau de a da calificative categorice. 

Este suficient  o singur  caren  a familiei pentru ca întregul plan al vie ii psihoafective a 
copilului s  aib  de suferit i s  determine apari ia unor forme ale raporturilor dintre membrii ei. 

Importante efecte negative provoac  i permisivitatea sau toleran a excesiv . Ele genereaz  o 
relativ  destructurare a rela iilor de familie, fiind înso it  de o sl bire considerabil  a poten ialului 
educativ al mediului familial. Ca i autoritatea excesiv , permisivitatea se concretizeaz  în 
incapacitatea p rin ilor de a se raporta adecvat la copii. 

P rin ii au în eles c  laudele nu sunt niciodat  prea multe, dac  e vorba de stimularea eului 
emergent al copilului. Lauda genereaz  sim ul valorii i al demnit ii i e datoria lor de p rin i s  
încurajeze apari ia acestui sentiment. Uneori chiar e bine s  perceap  nuan ele subtile ale 
personalit ii unice a copiilor lor i s -i laude pentru calit ile pe care vor s  le formeze. Prin 
intermediul laudelor, aprecierilor, se insufl  noi valori prin care se contracareaz  valorile orientate 
spre consum care îi asalteaz  în permanen  pe copii în ziua de azi. 

Deci ac iunea educativ  a familiei f cut  cu responsabilitate, seriozitate, exigen  i afec iune 
este cea mai bun  cale de urmat în formarea personalit ii copilului, în procesul de însu ire a unui 
comportament pozitiv. 

Am avut interesul s  aflu motiva ia p rin ilor atunci când d ruiesc copiilor tot ce î i doresc i 
chiar mai mult. Din r spunsurile la un chestionar aplicat pe aceast  tem  v  dau câteva r spunsuri:  
a) Ne permitem  b) Au i al ii  c) St m prea pu in cu el i vrem s  ne iubeasc   d) Nu noi îi cump r m 
atâta ci restul familiei, deoarece este singurul copil mic al unei familii numeroase  e) Îl r sfa  bunicii, 
nu noi p rin ii  f) Avem rude în str in tate. 
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Chiar pentru reu ita actului educa ional derulat la grup , munca educatoarei trebuie combinat  
cu munca de familie. Educatoarea trebuie s -i conving  pe p rin i s  p streze unitare cerin ele 
adresate pre colarilor, cu cele formulate în gr dini . 

Ini ierea p rin ilor în educarea i instruirea copiilor se poate concretiza în discu ii libere cu 
p rin ii, consulta ii, participarea acestora la unele activit i din gradini . 

Scopul educa iei i informa iei preventive are în vedere realizarea unei bune rela ii între p rin i 
i copil, prevenirea unor gre eli de educa ie i a consecin elor manifestate în comportamentul 

copilului, însu irea de c tre p rin i a abilit ilor de baz  prin care pot influen a comportamentul 
copilului, eviden ierea unor procedee eficiente de educa ie constând în aten ie pozitiv  din partea 
p rin ilor, mai multe aprecieri pozitive, recompense, restric ionarea pedepselor fizice. 

Am desf urat cu copiii un proiect educa ional, " Lumea basmelor " , în care p rin ii vin la 
gr dini  de dou  ori pe lun  i citesc copiilor din grup  pove ti. De asemenea am desf urat o serie 
de activit i împreun  cu ei, dramatiz ri, spectacol de colinde, sez tori, etc. 

Una din abord rile moderne privind institu ia colar  este cea a colii deschise, prietenoase, în 
care copilul se simte bine, este atras  de activit ile colare, îi sunt valorificate înclina iile i talentele. 
Modelele educa ionale actuale pun în centru copilul i trebuin ele  sale, nevoile lui de dezvoltare, i 
în acest scop particip  numero i factori, între care cei mai importan i sunt coala/gr dini a i familia. 
Dar i mai important  este colaborarea între familie i institu ia educa ional .   

În majoritatea situa iilor, familia i gr dini a colaboreaz   foarte strâns pentru a asigura prin 
eforturi comune o educa ie de bun  calitate. Sunt numeroase îns  i cazurile în care familia ac ioneaz  
uneori contrar direc iilor conturate de gr dini , uneori din lips  de  informare, alteori din nepricepere 
ori din dezinteres. În loc s  înt reasc  i s  dezvolte achizi iile din gr dini , p rin ii destructureaz  
prin atitudinea lor ceea ce educatoarea construie te zi de zi. De aceea se impune o comunicare 
continu  i de calitate între educatoare i p rin i privind progresele sau dificult ile întâmpinate de 
copii, aspectele asupra c rora este necesar s  se insiste prin exerci ii ori prin exemple pozitive i 
încuraj ri. Comunicarea i deschiderea din ambele p r i pentru a sprijini dezvoltarea i buna educa ie 
a copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalit ii acestuia.  
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PROIECT NA IONAL EDUCA IONAL: Cei apte ani de acas ! 

„Din suflet, pentru mama!” 

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. înv. pre colar PASCU ANDREEA – GEORGIANA                                                   
coala Gimnazial  „C. Platon”, structur  GR DINI A P. P. NR. 33 BAC U  

 

 

Expresia cei apte ani de acas  este folosit  pentru a descrie, în general, conduita unei 
persoane într-un anume context, psihologii îns  spun c  educa ia primit  acas , care are loc în familie, 
define te în mare m sur  viitorul adult. Familia este prima coal  a copilului în care înva  cum s  se 
comporte în via , în societate. Via a copilului acas , toate activit ile care se desf oar  împreun  cu 
p rin ii consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, conve uire, 
s n tate, igiena i protec ia lui. În familie copilul se bucur  de un climat afectiv  care-i confer  mai 
mult  siguran . Educa ia unui copil const  în ceea ce tr ie te i vede în familie.  

Importan a afectivit ii în cadrul sistemului psihic uman, a fost eviden iat  de psihologii care 
i-au dedicat activitatea tiin ific  în elegerii complexului mecanism al personalit ii umane i a 

factorilor care o influen eaz . Dac  motiva ia este considerat  de c tre speciali ti motorul psihicului 
uman afectivitatea este v zut  de aceea i ca fiind energia care alimenteaz , pune în func iune i 
sus ine motiva ia, ele fiind ontogenetic înrudite. 

Cunoa terea de c tre cadrul didactic al acestor fine pârghii ale sistemului psihic uman îi ofer  
acestuia posibilitatea s  observe, s  în eleag  sau, dup  caz, s  previn  dificult ile în comportament 
al celor educa i. 

De i nu s-a focalizat, în cercet rile sale, asupra educa iei colare, studiile lui Ivan Petrovici 
Pavlov, celebrul fiziolog rus care a descoperit i apoi a studiat fenomenul de condi ionare, sunt 
primele care pun în lumin  rela ia dintre afectivitate i rezultatele sau comportamentele ale copilului. 
Aplicate domeniului educa iei, studiile sale subliniaz  importan a corel rii activit ii didactice cu 
emo ii i sentimente pozitive. Un cadru didactic excesiv de autoritar, f r  m sur  în exigen e, va 
genera copiilor s i emo ii i sentimente negative fa  de respectiva activitate didactic , lucru ce va 
genera anumi i produ i nedori i precum furie, nepl cere, neacceptare, team , toate fiind modalit i 
prin care copilul va încerca s  se sustrag  respectivei activit i.  

Sistemul de înv mânt pune la dispozi ie cadrului didactic o serie de recompense pe care acesta 
le poate folosi pentru a crea emo ii pozitive copiilor din grup  în leg tur  cu activitatea didactic . 
Printre acestea reg sim diplomele, bulinele, emoticoanele, laudele i chiar prietenia educatorului. 

M iestria unui cadru didactic const  i în capacitatea acestuia de a utiliza pârghia motiva ional  
în vederea atingerii optimului motiva ional. Cum motiva ie f r  latura afectiv  nu exist , devine de 
la sine în eles c  pedala ce trebuie mereu reglat  cu fine e este cea a emo iilor i sentimentelor 
copilului, optim corelat  cu dificultatea sarcinii de înv are.      

De i, în contextul actual, al vitezei informa iei corelat  cu superficialitatea acesteia, tot mai 
mul i p rin i î i afirm  atotcunoa terea pedagogic , cadrul didactic contemporan va putea îns  sesiza, 
cu u urin , nesiguran a, temerile i confuziile p rin ilor n scute odat  cu intrarea copilului în 
sistemul educa ional. Din acest punct, pas cu pas, operând pe multiple câmpuri ( al rela iei profesor-
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elev, al rela iei elev-grup, câmpul afectiv al clasei fiind un factor relevant i cu putere de influen are 
a rezultatelor colare al rela iei coal -familie) profesorul î i va conduce activitatea influen ând, în 
acord cu finalitatea de maxim  generalitate, idealul educa iei, personalitatea înv celului, 
coroborând cu tact to i factorii care pot influen a pozitiv. 

Bucuria copilului este parte integrat  acestui proces al înv rii bine condus, în care, pas cu pas, 
copilul este sprijinit s  ob in  independen a în înv are, sim ind satisfac ia descoperirii prin efort 
propriu. Recuno tin a p rintelui care observ  cum cortina temerilor sale este ridicat  ca pe o mare 
scen  de teatru a lumii, revelând micul personaj principal, tot mai capabil s  i i demonstreze 
independen a, progresul, motiva ia cognitiv , ei bine, recuno tin a p rintelui i bucuria copilului se 
r sfrâng asupra sistemului motiva ional al cadrului didactic, recompensându-l i pe acesta, din punct 
de vedere afectiv. 

Pârghiile i instrumentele ce pot fi folosite pentru a stimula emo iile pozitive ale copilului 
referitoare la activitatea didactic  sunt numeroase! Dramatizarea, tonul vocii, umorul, imagina ia, 
elementele surpriz  i câte altele... 

Cunoa terea teoriilor înv rii va înzestra profesorul i cu modalit i de manipulare 
comportamental , va fi tiind, astfel, s  nu foloseasc  pedeapsa, care are, pe de o parte, mul ime de 
consecin e negative nedorite, iar pe de alt  parte nu înva  copilul care este comportamentul dezirabil, 
ci va ti s  foloseasc  înt rirea pozitiv . 

O educa ie adev rat , real , în primul rând se realizeaz  prin puterea exemplului i abia apoi 
prin cea a cuvântului. Educa ia bun  se fundamenteaz  în familie, iar apoi ea se continu  în gr dini  
i în coal . Ceea ce se s vâr e te sub privirea copilului are efect mult mai puternic decât orice fraz  

moralizatoare. 

Vârsta primei copil rii este esen ial  în conturarea i achizi ia normelor unui comportament 
social corect, coala i alte medii educa ionale nu pot ulterior decât s  confirme i s  consolideze 
normele deja deprinse din familie.   

Pentru a fi asigurat  educarea copiilor în cele mai bune condi ii i, implicit, succesul în via , e 
nevoie ca to i factorii implica i în procesul educa ional s  formeze o echip  în care fiecare tie ce are 
de f cut i îi acord  partenerului respectul i încrederea cuvenit . 

Nici o perioad  nu va conta mai mult în via  ca primii ani, de aceea este necesar ca, în calitate 
de educatori i p rin i s  oferim copilului toat  dragostea, aten ia i priceperea noastr  pentru a se 
dezvolta în mod echilibrat i fericit. 
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AM ÎNV AT S  FIU P RINTE 

 

Pascu Costela - prof. înv. pre colar 

Gr dini a cu P. P. ,,Raz  de Soare,,  Urziceni, Ialomita  
 

 

 «Se caut  femeia dispus  s  lucreze timp îndelungat, f r  zile libere la sfar it de s pt mân  i 
f r  concediu, trebuie s  fie de o tenacitate des vâr it , nu se pl te te i nu garant m succesul ». Cum 
ai reac iona la un astfel de anun  publicitar ?! i cine ar fi dispus s  se angajeze la o astfel de munc  ? 
NIMENI !!!Dar mamele înteleg, pentru c  i ele i numai ele se « inham  » la o astfel de munc . 

Fiecare încearc  s  îndeplineasc  i s - i însu easc  pe deplin fun ia de p rinte. Unii reu esc 
mai mult sau mai pu in, al ii înca î i mai pun întrebari de genul « Cum o mai rezolv i pe asta ? », 
« Cum reac ionez în situa ia asta?». Chiar dac  ai ti de la început ce te a teapt  ca viitor p rinte, tu 
vezi doar par ile bune ale copilului i ale tale ca parinte. 

S-au facut multe studii, s-au scris multe c r i i mul i psihologi au încercat i poate au i reu it 
s  g seasac  solu ii la toate problemele care apar odat  cu « meseria » de p rinte. 

Asa se face ca urmand cursurile «Educa i a a!», am reu it s  elimin pe cat posibil situa iile 
dificile cu copiii mei, s  intervin benefic în situa ia limit , într-un cuvânt s -mi educ odraslele f r  
violent . În acela i timp am retr it clipe frumoase, aducându-mi aminte de faptul c  i eu am fost 
copil i de nazbâtiile pe care le f ceam ; dar prin jocurile i casetele pe care le-am vizionat am înv at 
când i cum s  spun copiilor mei « NU », când i în ce momente pot s -l izolez, în ce situa ii îi 
recompensez, când s -l ignor i ceea ce mi se pare cel mai greu cum i când s -l pedepsesc. De 
asemenea am aflat c  violenta nu este în nici un caz metoda pe care s  o aplicam în educa ia copilului. 
Cu to i tim i am auzit, ori la rude, ori la parin ii no trii c  « b taia este rupat  din rai » sau « unde 
d  mama cre te ». Cunoa tem cazuri cand copiii violen i devin i ei agresivi i violen i. 

P RIN I, NU V  BATE I COPIII !!! Convinge i-i c  ceea ce fac nu e bine, iar dac  reu ti, 
l uda i-i si chiar recompensa i-i cu mici aten ii. 

Aceste cursuri m-au schimbat ca om, în primul rând în rela ia cu familia, colegii, prietenii, 
colegii de servici dar mai cu seama fa  de copiii mei. Disputele dintre mine si copiii mei sunt 
inevitabile, uneori nepl cute dar bune la ceva. Am înv at s  ne cunoa tem, s  ne suport m, iar la un 
momentdat s  inem cont unul de cel lat. 

Dac  eu, ca p rinte doresc ca satisfactiile din partea copilului meu s  fie depline, eu nu trebuie 
s  uit c  : copilul este o persoan  în devenire, este curios, caut  un model, se minuneaz , vrea s - i 
afirme personalitatea, se îndoie te uneori de el, vrea s  fie chiar independent, descoper  corpul s u, 
are nevoie de un ideal i de aceea trebuie s -l respect, s -l apreciez în ceea ce face, s -l fac s  se simta 
responsabil i s  dea un sens vie ii sale i s  se cunoasc . 

Oare nu suntem superficiali în ceea ce nu trebuie uitat ? La cursul «Educa i a a!» am înv at s  
fiu mai ferm  i s  nu-mi tratez copilul cu superficialitate. De asemenea, am observat c  nu eram 
singurul p rinte ce se confrunt  cu probleme în educa ia copilului, nu eram singura cu întreb ri, 
probleme, dileme. Povestind, antrenâdu-ne în jocuri în care erai pus  într-o situ ie limit  i în care 
folosind anumite metode ca: lauda, izolarea, ignorarea, recompensa, pedeapsa am reu it s  g sesc 
r spunsuri i solu ii la probleme pe care le credeam minore, dar care nerezolvate, mai tarziu, pot 
deveni majore. 
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Folosind jocuri îmi stimulez copiii s  faca lucruri bune (ex. aranjatul jucariilor, f cutul patului, 
aranjatul h in elor în dulap sau a c r ilor pe birou) i care întotdeauna are ca finalitate, la sfâr itul 
s pt mânii, recompensa ( i care de cele mai multe ori nu este cea material , ci o plimbare în parc sau 
cu sania etc.).  

Copilul înva  mai multdin recompense decât din pedepse !!! De aceea nu uita i s  v  l uda i 
copilul zi de zi indiferent cât de mic i neînsemnat e lucrul bun pe care îl face. Închei cu un mic poem 
persan, îndemn de re inut de noi, p rin ii : 

 

ÎN ATEN IA P RIN ILOR!                                                   

Copii vo trii NU sunt proprietatea voastr !       

Ei sun fii si fiicele 

Dorului vie ii, dup  sine îns i 

Ei vin prin voi, dar nu de la voi 

Voi le pute i da dragostea voastr  

Dar nu gândurile voastre 

Pentru c  au propriile lor gânduri 

Voi pute i da trupurilor lor un c min 

               Dar nu sufletelor lor 

Caci sufletetele lor locuiesc în casa de 

                 MÂINE, 

Pe care voi nu o pute i vizita, nici 

Cel putin în visele voastre. 

Daca vre i, v  pute i str dui 

               S  deveni i ca ei 

               Dar nu ave i voie 

S  vre i s -i determinati s  devina-Ca voi ; 

C ci via a NU merge înapoi 

               i nu întârzie 

                Ca ziua de ieri. 

 

                                                                                                            UN P RINTE, 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPILULUI 

 

 

Prof. P sculescu Andreea 

 
Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea, 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul 
de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i 

lectorate cu p rin ii. 
Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 

demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii .  Ea este factorul decisive i pentru  formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de 
înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai 
de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 
Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 

familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. Dac  
ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 
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calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 
percep iile fiec ruia; 
atitudinile care îi caracterizeaz ; 
caracteristicile institu iei colare; 
caracteristicile familiei; 
modul de comunicare. 
Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-

educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor. Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 

prezen a la edin e i lectorate; 
asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
organizarea unui col  verde în coal ; 
atragerea unor fonduri pentru coal ; 
sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 
 
O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 

copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza  dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 
 
Factori care favorizeaz  comunicarea: 
transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 
evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut; 
capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele 
evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 
 
Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 

schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal, un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai colii, eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri. Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, 
determinând în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de 
coal  (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine)  g se te un r spuns 

pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 
P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 

poate  ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar,  e  o  sarcin   a  
colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strateg

iile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 
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Una  dintre  cele  mai  importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  a
re  aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional .  Cei  mai  mul i  p rin i 
sunt  bine  inten iona i  în  alegerea  unei  coli  pentru  copilul  lor.   

Dar,  de  multe  ori,  buna  inten ie  i  buna  credin   sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor       
deoarece  acestea  nu  in  loc  de  competen . 

Gre elile  p rin ilor  decurg  uneori  i  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poart   copiilor. 
De  aceea,  între  familie  i  coal   trebuie  s   existe  o  permanent   colaborare.  Un  parteneriat             
familie – coal   este  rela ia  cea  mai  profitabil   pentru  to i  cei  ce  particip   la  acest  demers. 

Parteneriatul  va  fi  eficient  dac   fiecare  parte  va  re ine  c   acela i  subiect  este  copilul  n
ostru  i  colarul  nostru.  Cadrele  didactice  afl   cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod  ajunge  mai
repede la  succes,  ce  îl  intereseaz   i  îl  pasioneaz ,  iar  p rin ii  vor  cunoa te 
în  ce  momente  s   îl  sustin   pe  colar,  în  ce  fel  s -l  motiveze.    

coala  este  factorul  decisiv  pentru  formarea  unui  om  apt  s   contribuie  la  dezvoltarea   
societ ii. 

Procesul  de  înv mânt  este  cel  care  confer   colii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  
Misiunea  colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerin ele  
vie ii  sociale. 

Menirea  colii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât  mai  
mare,  ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om.  Ora  de  dirigen ie  este  cea  în  care  ne  putem  aplec
a  asupra  acestei  laturi.  În  acest   or   se  urm re te  valorificarea  abilit ilor  de  interrela ionare, 
de  asumare  a  responsabilit ii,  de  descoperire  a  propriilor  aspira ii  spre  formarea  colar    si  
profesional . 

Se  accentueaz   azi  ideea   de  a  sprijini  p rin ii  i  nu  de  a-i  substitui.  Se 
identific   tot  mai  clar  ideea  unor  interven ii  asupra  familiei  i  deci,  în  primul  rând,  asupra  
p rin ilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  i  sus ine  în  sarcinile  lor  educative. 

„Niciodat   familia  nu  a  fost  mai  solicitat   si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat   atât  de  mar
e  ca  azi” – Boutin  i  During,  1994. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar P sul  Svetlana Karolina 

coala Gimnazial  Denta, Timi  
 

 

Motto: “Eu sunt copilul. Tu ii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 
m sur , dac  voi reu ii sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre 
fericire. Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
coal  i de la comunitate. 

Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 

Mediul familial este primul mediu educativ pe care îl cunoa te copilul i a c rui influen  îi 
marcheaz  dezvoltarea ca viitor individ. Leg tura acestuia cu familia este extrem de puternic  i de 
neînlocuit. 

O mare parte despre cuno tin ele despre societate, deprinderile igienice, obi nuin ele 
comportamentale, copilul le datoreaz  educa iei primite în familie. Rolul familiei este foarte 
important în dezvoltarea acestuia din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic etc. 

Copilul ob ine rezultate colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are. P rin ii trebuie s -i asigure cele necesare studiului, trebuie s -l ajute în procesul de înv are. 
Ajutorul trebuie s  fie îns  limitat la o îndrumare, apoi cu timpul p rin ii se vor limita la controlarea 
temei de acas  i a carnetului de note. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, ordinea, cump tarea, grija fa  de 
lucrurile încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei apte 
ani de-acas “. Un elev f r  „cei apte ani de-acas “ va crea mereu probleme chiar i ca viitor adult. 

Parteneriatul familie- coal  va fi mai eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este 
copilul nostru - colarul nostru. 

Cadrele didactice afl  cum este fiecare elev, cum poate ajunge mai repede la succes, ce-l 
pasioneaz , iar p rin ii vor afla în ce moment s -l sus in  pe colar, cum s -l motiveze i s -l ajute. 

coala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, 
s  participe activ la via , s  fie preg tit pentru munc . Misiunea colii este s  contribuie la realizarea 
idealului educativ impus de cerin ele vie ii sociale. 

Menirea colii nu este doar de a înzestra colarii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a-i stimula calitatea de om. 

coala îi ofer  copilului un prim mediu socializator de tip organiza ional: 

- introduce în rela iile copilului cu adultul o anumit  distan  social ;  
- ofer  copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convie uire cu ceilal i 
- creeaz  copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui;  
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- îl familiarizeaz  pe copil cu microgrupul social în cadrul c ruia înva  s  devin  partener, s  
joace unele roluri sociale;  

- îl obi nuie te pe copil cu programul orar, cu programul de via , cu schimbarea mediului de 
existen ;  

- stimuleaz  dezvoltarea autonomiei personale i a independen ei. 
 

Parteneriatele dintre coal  i familii pot: 

      -    ajuta profesorii în munca lor;  

      -    perfec iona abilit ile colare ale elevilor;  

      -    îmbun t i programele de studiu i climatul colar;  

      -    îmbun t i abilit ile educa ionale ale p rin ilor;  

      -    dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor;  

      -    conecta familiile cu membrii colii. 

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta: lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului, serb ri colare. 
P rin ii trebuie s  vad  în noi, cadrele didactice, un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 
poate ajuta prin atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s-o afi m. Educa ia în familie devine astfel 
un proces de preg tire pentru via , prin întâmpinarea i rezolvarea problemelor de via . 

În concluzie, cei doi factori educativi, familia i coala, trebuie s  aibe acela i scop: formarea 
personalit ii umane integrale i armonioase. 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COALÃ 

Înv toare: P tra cu Alina-Ioana,                                                                      
coala Gimnazial  Nr. 1 Fr sinet, jude  C l ra i 

 
Fiecare studiu ce are ca obiectiv educa ia arat  c  familia i coala constituie mediile socio-

culturale, care modeleaz  fiin a uman  de-a lungul întregii vie i. coala i familia r mân principalele 
surse de formare a personalit ii sociale i culturale, prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  
programe, cu cadre specializate i în perioade de timp bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii 
de zi cu zi, în care copilul, înva  regulile primare de via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta 
fa  de cei din jur i de a-i aprecia. 

Familia constituie primul mediu organizat în care este angajat copilul înc  de la na tere i are 
cea mai îndelungat  influen  asupra sa. Aici, el î i tr ie te primii ani, afl  informa ii esen iale, î i 
însu e te valorile, începe s  descopere lumea i pe sine, acumuleaz  modele de comportament, care 
îi determin  ulterior personalitatea. 

În cadrul familiei, copilul î i însu e te limbajul, iar corectitudinea exprim rii acestuia depinde 
de munca depus  de p rin i în aceast  direc ie. Ca prim factor educativ, familia încearc  s -i ofere 
copilului, informa ii despre plante, animale, obiecte i diferite fenomene. O dat  cu intrarea copilului 
în coal , func iile educative ale familiei nu înceteaz , ci se amplific , în sprijinirea rolului de elev. 
Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care se implic  familia în procesul de 
înv are. P rin ii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, condi ii optime, lini tea pentru 
a se putea concentra în procesul înv rii.        

Cel mai important rol în evolu ia moral  a copilului îl au exemplele bune care pleac  inevitabil 
din familie. Familia, nucleu de baz  al societ ii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizic  i 
moral  a copilului. De familie depinde maturizarea psihic  a copilului, dezvoltarea lui, etc. De felul 
în care p rin ii vor educa copilul în sensul unei morale riguroase dar suple i de felul în care vor tii 
s  dirijeze via a afectiv  a copilului, va depinde formarea personalit ii acestuia. De la familie copilul 
înva  s  iubeasc  munca, ara i libertatea i s  respecte legile rii. 

Familia - acest prim mediu de via  al copilului - exercit  o influen  considerabil  asupra 
dezvolt rii lui. Ambian a uman  în care se na te i cre te copilul are o influen  hot râtoare asupra 
dezvolt rii sale. Istoria fiec rei familii, cu problemele ei specifice, care-i confer  o not  proprie în 
raport cu toate celelalte, contribuie definitiv la conturarea profilului personalit ii copilului. 

Fiecare familie î i formeaz  propriul stil educativ, care presupune unitatea stilurilor parentale 
personale ale ambilor p rin i. Unul dintre cele mai eficiente mijloace în educa ia copilului este 
modelul sau exemplul. Este esen ial ca acesta s  fie unul pozitiv i utilizat cu pricepere. Importan a 
exemplului pozitiv în procesul de educa ie se bazeaz  pe tendin a înn scut  a copilului de a imita. 
Din fraged  copil rie el imit  persoanele care îi sunt mai apropiate (p rin ii, bunicii,etc.).  

Indiferent de vârst , este foarte important ca p rin ii s -i ofere copilului modele pozitive, demne 
de urmat. E necesar ca ei s  cunoasc  i s  direc ioneze domeniul de interese ale copilului, s -i 
supravegheze lecturile, s -i propun  opere literare, s  practice lecturile în familie, vizionarea 
filmelor,spectacolelor cu personaje valoroase, cu exemple pozitive de comportament. 

Astfel, treptat, selectând din modelele tip oferite ceea ce este mai valoros, respingând ceea ce 
nu corespunde propriilor criterii valorice, copilul va fi ajutat s  acumuleze experien  de via , s - i 
dezvolte spiritul critic, s - i creeze un model „sintetic”, care va cuprinde tot ceea ce a g sit valoros 
în modelele oferite. 
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Modele de conduit  oferite de p rin i, calitatea afectiv  a c minului familial creeaz  condi ii 
favorabile pentru formarea i afirmarea unei personalit i, apte a se integra eficient în societate, 
respectând normele i legile acesteia. 

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile 
încredin ate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult; p rintele este un 
exemplu pentru copil. P rin ii le spun copiilor ce e bine i ce e r u, ce e drept i ce e nedrept, ce e 
frumos i ce e urât în comportamente. Aceste no iuni îl ajut  pe copil s  se orienteze în evaluarea 
comportamentului s u i a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrum  s  fie sociabil, s  fie un 
bun coleg i prieten. 

Amprenta educativ  a familiei, mai ales în prima parte a vie ii copilului, este decisiv  i 
consolideaz  eforturile educative ale colii, numai atunci când conlucreaz  continuu i consistent, în 
ac iuni ce se completeaz , mobilizând în aceea i m sur  elevii, ca subiec i activi ai procesului 
educativ. Studiile de specialitate pledeaz  tot mai mult pentru strânsa leg tut  dintre coal  i familie, 
i invers, p rin ii fiind recunoscu i ca adev ra ii „strategi” ai ac iunii educative ale c rei mize sunt 

complexe [St nciulescu, 1997, p. 172].  
Scopurile p rin ilor sunt multiple i cu destina ii bine definite: în primul rând, cele de ordin 

instrumental, ei fiind preocupa i de standardul viitor de via  al copiilor lor, de ob inerea unui venit 
cât mai înalt; de ordin profesional, pentru realizarea unui statut social superior, care s  le asigure 
putere, venituri, acces la resurse, capacitate de decizie; de ordin afectiv, în sensul deprinderii copiilor 
de a tr i pozitiv experien a de colari; de ordin cultural, prin idealuri, modele culturale, de 
personalit i, care le potinfluen a i ghida via a . 

Elevul zilelor noastre, datorit  posibilit ilor de informare f r  precedent, devine tot mai mult 
o parte activ  a procesului educativ familial, adeseori modelându-l din interior, oferindu-i noi direc ii 
de evolu ie, dar i a celui colar, solicitând schimb ri în con inutul programelor, în r spunsuri adresate 
factorilor educativi, care trebuie s  fie preg ti i s  conduc  un dialog pertinent i valabil pentru ambele 
p r i.  

Copiii sau elevii constituie conexiunea dintre familie i coal , ca mediatori între p rin i i 
profesori, afla i la intersec ia dintre cele dou  influen e sau segmente ale adul ilor cu func ie 
educativ .  

În acest fel, copiii, elevii devin ei în i i contribuitori la autoformarea i construc ia propriei 
personalit ii, contribu ie care asigur , f r  îndoial , o reu it  mai mare procesului educativ. 

P rin ii sunt, desigur, primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului, la vârsta când 
el, din punct de vedere fizic i psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei s  fie primii 
aten iona i de modul cum se comport  la coal . Acest comportament, cu r d cini în via a de familie, 
se reflect  apoi în coal i în societate.  
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COMUNICAREA - COAL  – FAMILIE –COMUNITATE -                                               
UN SUCCES AL PROCESULUI EDUCA IONAL 
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Familia i coala au un rol important în educarea copiilor, ac iunile celor doi agen i educativi 

aflându-se într-un raport de complementaritate. Este necesar  o permanent  cooperare, care se poate 
realiza printr-o multitudine de forme i modalit i. 

Procesul educ rii unui copil este un fenomen complex, care presupune cooperarea mai multor 
factori. Doi dintre factorii care au un rol esen ial în educa ie sunt, f r  îndoial , familia i coala. Dac  
pân  la intrarea copilului într-o form  de înv mânt rolul principal îi revine familiei, dup  integrarea 
acestuia într-o form  de înv mânt rolul primordial îi revine colii. Ac iunile celor doi agen i 
educativi trebuie s  se afle într-un raport de complementaritate, fiind necesar  o permanent  
cooperare care se poate realiza printr-o multitudine de forme i modalit i.  

O modalitate eficient  prin care se poate realiza colaborarea dintre coal  i familie îl reprezint  
parteneriatul coal -familie. Sorin Cristea apreciaz  c  parteneriatul este cel care „reflect  muta iile 
înregistrate la nivelul rela iilor existente între institu iile implicate direct i/sau indirect în proiectarea 
i realizarea obiectivelor sistemelor de înv mânt: coala, familia, comunitatea local , agen ii 

sociali/economici, culturali, politici, religio i etc.), factori de asisten  social .”  
Parteneriatul coal  - familie este o formul  relativ nou , în ultimii ani punându-se accentul tot 

mai mult pe realizarea unui angajament între coal  i familie prin încheierea unui Contract 
educa ional individual. Scopul principal al acestuia este realizarea unor condi ii optime pentru 
derularea procesului educativ. Totodat  se are în vedere astfel, implicarea i responsabilizarea celor 
doi factori implica i în educa ia copilului, familia i coala, în beneficiul copilului, care este 
beneficiarul direct al educa iei.  

Mai mult decât atât, p rin ii se pot constitui în asocia ii ale p rin ilor dobândind un statut legal. 
Prezen a reprezentan ilor p rin ilor în Consiliile de administra ie ale colilor a fost reglementat  prin 
lege, p rin ii având astfel un rol important în participarea la luarea deciziilor de la nivelul colii. 

Parteneriatul cu familia are în vedere formarea la elevi a unor competen e care s  le permit  
acestora o bun  integrare în via a colar  i social , iar în ceea ce-i prive te pe p rin i reprezint  o 
asigurare a realiz rii unei educa ii de calitate. Prin semnarea Contractului educa ional individual 
fiecare factor implicat î i asum  anumite responsabilit i i, în acela i timp, fiecare dintre cele dou  
p r i implicate are anumite a tept ri din partea celuilalt.   

De i sunt evidente beneficiile încheierii unui astfel unui acord de parteneriat coal  familie, 
exist  anumite limite ale acestuia. Pe de o parte, prevederile acordului nu sunt considerate obligatorii, 
nefiind specificate anumite sanc iuni în cazul neîndeplinirii obliga iilor stipulate pentru cele dou  
p r i implicate. Totodat , prevederile acordului nu sunt realizate pe baza unei analize profunde, 
sim indu-se un anumit caracter formal al acestuia. De aceea ar fi necesar  o monitorizare continu , 
astfel încât gre elile sau lacunele sesizate s  poat  fi corectate, în vederea îmbun t irii acestei 
colabor ri.  
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În urma unei analize atente a activit ii din ultimii, mai ales în calitate de diriginte, am constatat 
c  pentru stabilirea unei bune rela ii cu p rin ii e nevoie de îmbinarea unor forme i modalit i variate 
de colaborare a colii cu familia.  

Cele mai frecvente sunt:  
edin ele cu p rin ii:  care au rolul de a le facilita acestora cunoa terea reciproc , dar totodat  

i de a asigura leg tura cadrelor didactice cu p rin ii, de a discuta anumite aspecte ale programului 
colar, de a afla despre situa ia la înv tur  a copiilor, despre comportamentul acestora, de a se lua 

anumite m suri comune pentru o bun  desf urare a procesului instructiv educativ. Spre deosebire de 
alte forme de colaborare, prin prezen e simultan  a unui num r mai mare de p rin i, edin ele cu 
p rin ii prezint  o serie de beneficii: dau posibilitatea schimbului de experien , a confrunt rii unor 
opinii diferite, a c ut rii unor solu ii. Datorit  contactului direct între familiile elevilor unei clase se 
înfirip  o rela ie de colaborare între ace tia, se realizeaz  o unificare a atitudinilor i a ac iunilor 
educative ale p rin ilor. De obicei se organizeaz  dou  edin e cu p rin ii, una la începutul 
semestrului i alta ala finalul acesteia. Conform metodologiei în vigoare se impune organizarea lunar  
a acestor edin e.  

Cu toate argumentele care demonstreaz  utilitatea, beneficiile acestor întâlniri, în practica 
colar  apar anumite deficien e, care fac s  scad  eficien a efectelor pozitive pentru activitatea colii 
i a familiei. De cele mai multe ori se programeaz  prea pu ine edin e cu p rin ii, acestea având 

adesea un rol formal. La aceste edin e particip  un num r redus de p rin i, de obicei p rin ii copiilor 
buni la înv tur , lipsind tocmai p rin ii copiilor care au probleme la înv tur , sau de 
comportament. Prezen a este ridicat  în ciclul primar, gimnazial, dar sc zut  în ciclul liceal.  

Lectoratele cu p rin ii: reprezint  o form  de dezbatere a unor probleme de educa ie a copilului 
în familie i în coal . Înv torul/dirigintele poate stabili anumite teme educative care s  îi ajute pe 
p rin i s  î i cunoasc  mai bine propriul copil, s  aprecieze corect comportamentul acestuia, s  fie 
capabili s  ia anumite m suri pentru limitarea comportamentelor negative, s  dobândeasc  anumit 
tehnici, metode prin care pot s  î i ajute copiii. Înv torul/ dirigintele are posibilitatea de le 
recomanda i chiar de a le pune la dispozi ia p rin ilor anumite lucr ri de specialitate în vederea 
îmbun t irii cuno tin elor psihopedagogice ale acestora. La unele dezbateri pot participa i copiii 
al turi de p rin i, mai ales atunci când tema propus  cere i participarea acestora la rezolvarea ei, 
precum: cum îmi ajut copilul în rezolvarea sarcinilor colare, sau autoritatea p rin ilor i cumin enia 
copiilor. La unele dezbateri pe teme de comportament responsabil pot fi invita i reprezentan i din 
cadrul justi iei, poli ei rutiere, penitenciarului, centrul de preven ie antidrog care s  le prezinte 
acestora consecin ele nerespect rii legilor, i responsabilizarea acestora.  

Consulta iile individuale(consiliere individual ): presupun discutarea unor probleme care apar 
în cazul anumitor elevi i pentru care e nevoie g sirea unor solu ii imediate. Consulta iile cu p rin ii 
sunt utile atât cadrelor didactice, cât i p rin ilor. Pentru p rin i aceasta e modalitate o potrivit  pentru 
rezolvarea unor probleme specifice, care permite oferirea unor informa ii intime, relevante pentru 
educa ia copilului, reprezentând o posibilitate de contact cu cadrele didactice în intervalul dintre 
întâlnirile lunare. Pentru cadrele didactice reprezint  o cale direct  de colaborare cu p rin ii. Pentru 
eficien a acestor întâlniri e nevoie ca dirigintele s  aib  o atitudine plin  de tact, în elegere, stim  fa  
de p rinte i problemele copilului, lucru care conduce la stimularea încrederii familiei în asisten a 
pedagogic  oferit  de coal .  

Cadrul didactic trebuie s  evite prezentarea aspectelor negative, astfel încât p rintele s  nu fie 
descurajat i s  considere c  are un copil problem , pentru care nu se mai poate face nimic. Totodat , 
dirigintele nu trebuie s  priveasc  familia ca fiind singura r spunz toare pentru lipsurile constatate în 
educa ia copilului. Dirigintele poate s  prezinte i aspectele pozitive, pe care, f r  îndoial , le-a 
constat la copil, astfel încât p rintele s  nu plece de la aceast  întâlnire cu sentimentul de nemul umire 
pentru cele aflate cu privire la comportamentul copilului, ci i st pânit de convingerea c  utilizând 
mijloacele adecvate, pe care i le poate pune la dispozi ie chiar cadrul didactic, poate interveni în 
eliminarea unor aspecte negative ivite în educa ia copilului s u.  

Convorbirile telefonice: reprezint  o variant  a consulta iilor individuale, care a luat amploare 
în ultima perioad , datorit  dezvolt rii serviciilor de telefonie mobil . Acestea reprezint  o 
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alternativ , în contextul în care timpul liber al p rin ilor, dar i al cadrelor didactice, se dovede te a 
fi extrem de limitat.  

Consilierea psiho-pedagogic : reprezint  o variant  a discu iilor individuale între p rin i i un 
cadru având preg tire de specialitate, consilierul psihologic al colii. Alte forme de colaborare a colii 
cu familia o reprezint  scrisorile i însemn rile scrise din carnetele de elev. Complexitatea i frecven a 
acestor forme de comunicare difer  în func ie de coal  i de specificul etapei, fiind mai frecvente în 
ciclul primar i gimnazial, i mai pu in frecvente în ciclul liceal. Scrisorile se dovedesc îns , extrem 
de eficiente în cazurile în care nu exist  posibilitatea unor întâlniri directe cu p rin ii. În ultima 
perioada comunicarea dintre profesori i p rin i se realizeaz  prin intermediul scrisorilor în format 
electronic sau a mesajelor pe telefonul mobil.  

Participarea p rin ilor la activit ile organizate de coal , excursii, drume ii, implicarea 
p rin ilor în proiecte i parteneriate colare, mese rotunde în care p rin ii i profesorii s  fac  schimb 
de experien , ziua por ilor deschise reprezint  alte modalit i de colaborare coal  familie. P rin ii 
pot contribui la organizarea, dar i sus inerea acestora prin sponsorizare sau s  asigure supravegherea 
copiilor al turi de cadrele didactice.  

Cooperarea dintre coal  i familie se dovede te astfel a fi o parte extrem de important  a 
sistemului general al activit ii educative. 

Este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – p rin ii elevilor, 
prim rie, biblioteca comunal , biseric  – pentru a aborda educa ia din perspectiva afectivit ii, a 
cunoa terii i a regl rii trebuin elor, atitudinilor, valorilor i motiva iei care stau la baza unei 
convie uiri democratice i integr rii în comunitate. A educa înseamn  r bdare, munc  cotidian  
continu .  

Munca în parteneriat vine în sprijinul clarific rii unor probleme educative.  
Obiectivele parteneriatului educativ  urm resc:  
informarea, comunicarea i promovarea strategiilor educative;  
stabilirea de atribu ii, competen e i responsabilit i pe plan educativ; 

 organizarea unor ac iuni i întâlniri cu caracter educativ;  
dezvoltarea unor rela ii de colaborare cu partenerii educativi din comunitate. Voi exemplifica 

activit i desf urate în cadrul parteneriatului, la care au participat elevii, p rin ii i al i parteneri din 
comunitate: 9 Mai, 1 Decembrie, 8 Martie, Obiceiuri i tradi ii de s rb tori, serb ri de sfâr it de ciclu 
primar.  

Alte modalit i i forme de colaborare pe care le-am ini iat i coordonat, ce au vizat implicarea 
educatorilor p rin i în activitatea educativ  au fost:  

consulta ii pe teme educative;  
lec ii demonstrative pe teme educative ce au avut ca scop cunoa terea i în elegerea regulilor 

de comportare civilizat ;  
activit i prin care se exerseaz  normele de conduit  normele, interrela iile sociale (am folosit 

,,Codul manierelor elegante pentru copii”);  
colaborare cu al i parteneri educativi (medicul de familie, agentul de poli ie, etc) realizându-

se astfel educa ia pentru s n tate, educa ia prin i pentru cultur  i civiliza ie, educa ia rutier  
preventiv , educa ia pentru via , educa ia ecologic .  

Prin parteneriatul educativ putem orienta elevii spre: punctualitate, adev r, disciplin , respect 
fa  de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, ini iativ , efort. Le-am înmânat aproape 
dup  fiecare activitate desf urat  pliante cu sfaturi i îndemnuri.  

realizarea unor vitrine cu materiale informative stimuleaz  interesul i curiozitatea p rin ilor, 
contribuie la l rgirea experien ei pedagogice a p rin ilor i implicit la o implicare potrivit  în anumite 
situa ii educa ionale;  

s rb torirea în comun a unor evenimente din via a de elev sau din via a colii: s rb toarea 
abecedarului, ziua de na tere, banchetul, constituie momente de implicare în actul educativ.  

Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub forma 
unui sistem bine închegat pentru atingerea elului comun: educarea copilului. Este nevoie permanent 
de un schimb de informa ii, de completare i valorificare a influen elor dirijate spre micul înv cel. 
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Noi înv torii, trebuie s  fim deschi i spre trebuin a de a afla, de a cunoa te, pentru a le cultiva 
ata amentul fa  de coal  i înv tur , dragostea i interesul pentru cunoa tere.  

,,Educa ia este un proces al vie ii i nu o preg tire pentru via . Cred c , coala trebuie s  
reprezinte via a actual , via  tot atât de real  i de vital  pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia sa, cu vecinii s i, pe locurile lui de joac .” (John Dewey)  

P rin ii trebuie con tientiza i, c  singura investi ie de valoare pe care o familie o poate face 
pentru copil este investi ia pentru mintea i sufletul acestuia. 
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Rolul familiei în educa ia copilului 
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Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea, 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul 
de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i 

lectorate cu p rin ii. 
Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 

demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute .  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii.  Ea este factorul decisive i pentru  formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de 
înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai 
de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 
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Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 
familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori.  

 
Dac  ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 
 

calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 
percep iile fiec ruia; 
atitudinile care îi caracterizeaz ; 
caracteristicile institu iei colare; 
caracteristicile familiei; 
modul de comunicare. 
 
Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-

educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor.  

 
Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 
prezen a la edin e i lectorate; 
asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
organizarea unui col  verde în coal ; 
atragerea unor fonduri pentru coal ; 
sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 
 
O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 

copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza  dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 
 
Factori care favorizeaz  comunicarea: 
transmiterea informa iilor de c tre înv tor într-o form  accesibil  p rin ilor; 
evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut; 
capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele 
evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 
 
Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 

schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal, un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai colii, eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri.  

Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând 
în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.   
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Modelul moral-civic propus de coal  (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, 
corectitudine)  g se te un r spuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 
poate  ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar,  e  o  sarcin   a  
colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strateg

iile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 

Una  dintre  cele  mai  importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  a
re  aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional .  Cei  mai  mul i  p rin i 
sunt  bine  inten iona i  în  alegerea  unei  coli  pentru  copilul  lor.  Dar,  de  multe  ori,  buna  inten
ie  i  buna  credin   sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor  deoarece  acestea  nu  in  loc  de  compet

en . 
Gre elile  p rin ilor  decurg  uneori  i  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poart   copiilor.

De  aceea,  între  familie  i  coal   trebuie  s   existe  o  permanent   colaborare.  Un  parteneriat             
familie – coal   este  rela ia  cea  mai  profitabil   pentru  to i  cei  ce  particip   la  acest  demers. 

Parteneriatul  va  fi  eficient  dac   fiecare  parte  va  re ine  c   acela i  subiect  este  copilul  n
ostru  i  colarul  nostru.  Cadrele  didactice  afl   cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod  ajunge  mai
repede la  succes,  ce  îl  intereseaz   i  îl  pasioneaz ,  iar  p rin ii  vor  cunoa te 
în  ce  momente  s   îl  sustin   pe  colar,  în  ce  fel  s -l  motiveze.   

coala  este  factorul  decisiv  pentru  formarea  unui  om  apt  s   contribuie  la  dezvoltarea   
societ ii. 

Procesul  de  înv mânt  este  cel  care  confer   colii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  
Misiunea  colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerin ele  
vie ii  sociale. 

Menirea  colii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât  mai  
mare,  ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om.  Ora  de  educa ie civic  ,de dezvoltare 
personal   este  cea  în  care  ne  putem  apleca  asupra  acestei  laturi.  În  acest   or   se  urm re te  
valorificarea  abilit ilor  de  interrela ionare,  de  asumare  a  responsabilit ii,  de  descoperire  a  p
ropriilor  aspira ii  spre  formarea  colar   si  profesional . 

Se  accentueaz   azi  ideea   de  a  sprijini  p rin ii  i  nu  de  a-i  substitui.  Se 
identific   tot  mai  clar  ideea  unor  interven ii  asupra  familiei  i  deci,  în  primul  rând,  asupra  
p rin ilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  i  sus ine  în  sarcinile  lor  educative. 

„Niciodat   familia  nu  a  fost  mai  solicitat   si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat   atât  de  mar
e  ca  azi” – Boutin  i  During,  1994. 
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coala i familia, rol esen ial în educa ia copiilor 
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Motto «Educatia este cea mai puternica arm  pe care voi o pute i folosi pentru a schimba lumea.  

                                                                            (Nelson Mandela) 
 

Educa ia în familie este o parte integrant  a educa iei, factorul care exercit  cea mai mare 
influen  asupra copiilor. Atunci când p rin ii, coala i ceilal i membri ai comunit ii se consider  
unii pe al ii parteneri în educa ie, se creeaz  în jurul elevilor o comunitate de support, care începe s  
func ioneze. Parteneriatele trebuie v zute ca o componenta esen ial  în organizarea colii i a clasei 
de elevi. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorin a de a-i ajuta pe elevi 
s  aib  succes la coal  i, mai târziu, în via . 

Obstacolele rela iei coal -familie pot fi de ordin comportamental, întâlnite, atât între p rin i, 
cât i la profesori i administratorii colari sau de ordin material, rela ia coala-familie cerând un 
surplus de efort material i de timp. 

Se pot deosebi trei etape în evolu ia rela iei familie- coal : 
a. etapa colii autosuficiente: coala este considerat  o institu ie închis , care nu influen eaz  

mediul familial i nu se las  influen at  de el; 
b. etapa de incertitudine profesionala: profesorii încep s  recunoasc  influen a factorilor 

familiali asupra rezultatelor colare, dar p rin ii continu  s  cread  c  coala este autosuficient ; 
c. etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: p rin ii i profesorii descoper  împreun  c  

neîncrederea este, pu in câte pu in, înlocuit  cu încrederea unora fa  de al ii. 
 
În ceea ce prive te rela ia coal -familie, se impun deschideri oferite p rin ilor privind aspectele 

colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele medicale, juridice etc. Cercet rile pun în eviden  
influen a atitudinii parentale asupra rezultatelor colare ale elevilor, în special asupra motiva iilor 
înv rii, precum si faptul c  unele comportamente ale p rin ilor pot fi favorizate datorit  dialogului 
cu coala. Obstacolele rela iei coal -familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între 
p rin i, cât i la profesori i administratori colari) sau de ordin material (rela ia coala-familie cere 
un surplus de efort material i de timp).  

Dificult ile pot rezulta din ideile divergente privind: responsabilitatea statului i a familiei 
privind educa ia copiilor; libertatea de alegere a colii, de c tre p rin i, sau unicitatea înv mântului; 
impactul mediului familial asupra rezultatelor colare ale copilului; randamentul pedagogic i datoria 
parental ; participarea p rin ilor la gestionarea i procesul decizional din institu ia colar . Se 
consider , în general, c  problema este de atitudine. Este dificil de pretins, atât p rin ilor, cât i 
profesorilor, c  rela ia de colaborare coal -familie (nu) este doar un "drept de op iune". 

Repro urile care li se fac p rin ilor privind colaborarea cu coala sunt: apatia (nu vin la reuniuni 
anun ate); lipsa de responsabilitate (a teapt  ini iativa profesorilor); timiditatea (lipsa de încredere în 
sine); participarea cu ingerin e (critica cu impertinen  coala); preocup rile excesive (exclusive) 
pentru randamentul colar (notele copilului); rolul parental r u definit (nu în eleg corect func iile i 
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rolurile în educa ia copilului); contactele limitate cu coala (numai în situa ii excep ionale, de criza 
în comportarea copilului); conservatorism (reac ii negative la idei noi), activitatea cu p rin ii are un 
caracter neorganizat, sporadic i la întâmplare sau este ignorat  în multe coli. 

Repro urile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt similare (nu 
identice!), inclusiv privind: dificult i de a stabili rela ia cu adul ii (trateaz  p rin ii ca pe copii i nu 
ca parteneri în educa ia copilului, decizând autoritar la reuniunile cu p rin ii); definirea imprecis  a 
rolului de profesor (oscileaz  între autonomia tradi ional  i perspectivele noi ale parteneriatului); 
lipsa preg tirii privind rela ia coal -familie. 

Informarea i formarea p rin ilor în ceea ce prive te colaritatea copilului presupune, cel pu in, 
ca fiecare p rinte s  cunoasc : obliga iile legale privind educa ia copilului; drepturile de care dispune 
pentru educa ia copilului; importan a atitudinii lui pentru reu ita colar  a copilului; metodele de 
colaborare cu coala. În acest scop este necesar un dialog între profesori i p rin i; profesorii trebuie 
s  primeasc  o preg tire în materie de rela ie cu p rin ii iar competen a lor în aceasta materie trebuie 
considerata ca o aptitudine profesionala; p rin ii trebuie s  fie preg ti i pentru a juca rolul lor educativ 
în cooperare cu profesorii; colile trebuie sa asigure (asocia iilor) p rin ilor asisten a necesar . 

Cooperarea profesor-p rinte, coal -familie, se dovede te a fi în beneficiul elevului, 
randamentul s u la înv tur , dar i atitudinea fa  de factorii educa ionali depind de aceast  rela ie. 
Nu exist  proces educativ separat, el are loc acas , la coal  i în societate. De aceea, este atât de 
important s  existe o comunitate unit , în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar i cu 
compasiune, pentru acela i scop, binele copiilor. 
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Într-o lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile locale 

fac eforturi pentru a sprijini sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  se 
dezvolte. Pentru ca acest lucru s  poat  fi realizat este nevoie de implicarea familiei în educa ie.  

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai avantajoas  pentru to i cei care particip  la 
educarea copilului. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va con tientiza c  acela i subiect este 
copilul nostru respectiv elevul nostru. Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge 
mai repede la succes, care-i sunt preocup rile i pasiunile, iar p rin ii vor cunoa te care sunt 
momentele în care elevul trebuie sus inut, cum s -l motiveze i cum s -l ajute atunci când situa ia o 
cere. 

Misiunea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a stimula calitatea uman . Colaborarea dintre coal  i familie presupune o comunicare eficient  
atunci când este vorba de interesul exclusiv al copilului. O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ 
familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra copilului i de a stopa comportamentele negative.  

Familia trebuie s  sprijine eforturile educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se distruge în cadrul familiei, iar consecin ele sunt suportate de copil fiindu-
i frânte formarea i intruirea. 

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formeaz  cele mai 
importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire 
i atitudine. 

Exist  situa ii când p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i 
al ii nu doresc decât dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor 
acestuia. Între familie i coal  trebuie s  existe o colaborare permanent . Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral i estetic. Trebuie 
subliniat faptul c  coala, al turi de familie, influen eaz , personalitatea copilului.  

Procesul de dezvoltare permanent  al copilului are loc în cele mai multe cazuri în institu ii 
specializate, precum coala. colii îi revine locul central, locul unde copilul dobânde te cuno tiin e 
noi prin metode, tehnici, m loace sus inute de un sistem educa ional profesionist. Deoarece societatea 
se afl  într-o continu  schimbare, coala formeaz  un parteneriat puternic cu familia. Familia poate 
fi comparat  cu o mic  societate cu regulile specifice, având un impact i un echilibru puternic asupra 
copilului.  

A adar, atât p rintelui cât i profesorului îi revin urm toarele roluri în decursul procesului de 
dezvoltare al copilului: model, consilier, formator. Cu toate acestea, veriga cea mai important  care 
st  la baza model rii unui comportament exemplar, r mâne colaborarea permanent  a familiei cu 
coala. Între ac iunile educative ale colii i familiei exist  un raport de interdependen  i nu unul  

de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI 

Prof. înv. prescolar PAUN MARIA 

Gradinita cu P. P. Nr. 8 TG. JIU 

 
 „Cei apte ani de acas ” sunt opera p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. Copilul 

înva  în familie limbajul culturii în care tr ie te, deprinde normele, atitudinile, valorile i 
comportamentele necesare pentru a se integra în societate. 

Educa ia copilului este cea mai profitabil  investi ie (în timp, aten ie, în elegere, dragoste) pe 
care o pot face p rin ii pentru ei. Educa ia pozitiv  a copilului presupune a aduce în rela ia p rinte-
copil c ldura, structura i limite, în elepciunea de a transforma orice situa ie cotidian , cât ar fi de 
negativ , de provocatoare, într-o lec ie de empatie, respect, în elegere a nevoii care a creat acea 
situa ie. 

Cercet rile au demonstrat, c  p rin ii au stiluri diferite de educa ie a copilului: mamele tind mai 
mult spre precau ie, ele încurajeaz  securitatea, echitatea; simplific  mesajele i vorbesc la nivelul 
copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grij  i ajutor bazat pe rela ii i percep lumea 
din jur în raport cu copiii lor. Ta ii se exprim  mai sumar, direct i la obiect; adeseori încurajeaz  
copiii s  încerce, s  testeze lucrurile; încurajeaz  independen a, concuren a, pun accent pe dreptate i 
îndatoriri bazate pe reguli; tind s  se joace cu copiii i s  perceap  copiii lor în raport cu lumea din 
jur. Un lucru este cert, c  ambele abord ri sunt necesare pentru maturizarea copilului.  

Ceea ce nu tiu ta ii despre implicarea lor în cre terea i educa ia copilului, este c  dincolo de 
”oboseal ”, ”nervi” i ”timp pierdut”, copiii lor au multe beneficii, printre care: copiii sunt mai 
independen i i mai încrez tori; au mai multe anse de succes când începe coala; au o stim  de sine 
mai înalt , un nivel sporit al autonomiei i proactivitate în luarea deciziilor; au capacitatea de a 
dezvolta competen e sociale mai devreme decât semenii lor, abilit i de negociere i rezolvare a 
conflctelor; spiritul de echip  etc. 

Dezvoltarea echilibrat  a copilului depinde de implicarea ambilor p rin i în toate aspectele ce 
in de via a copilului. De la ce m nânca zi de zi copilul, cu ce se îmbrac , la ce tip de informa ii este 

expus, prin ce st ri emo ionale trece, în ce activit i este implicat, la ce gr dini  merge. Rolul mamei 
i al tat lui sunt diferite în dezvoltarea copilului i în modelarea personalit ii sale. Mama are rolul 

de a-l proteja pe copil, în timp ce tatal are rolul de a-l preg ti pe acesta pentru confruntarea de mai 
târziu cu lumea, cu via a. Ambii p rinti sunt un model pentru copil, i aceast  diferen  aduce beneficii 
însemnate pentru copil, oferindu-i experien e variate.  

Ce puteti face? 
Crea i i men ine i în cas  o atmosfer  calm  i stabil , astfel încât fiecare p rinte s  în eleag  

responsabilitatea proprie în educa ia copilului.  Ave i grij  de copilul Dvs, dar i de voi în iv ! G si i 
timp pentru rela iile cu partenerul/partenera i sprijini i-v  reciproc. Adopta i un comportament de 
urmat în raport cu copiii vo tri.  Discuta i i analiza i în familie toate obliga iunile i responsabilit ile 
distribuite în mod egal, între p rin i în primul rând, ulterior între copii în func ie de vârsta acestora.  
Stabili i o list  cu regulile familiei, preventiv discutate, inclusiv cu copiii în vederea prevenirii unor 
dificult i în realizarea rolurilor parentale. Asigura i-v  c  i copiii le-au în eles, ei au nevoie s  
în eleag  de ce trebuie s  le respecte.  

Adopta i decizii de comun acord i promova i un mod unitar de educa ie în familie, 
respectându-l ambii p rin i (ex: „Dac  mama zice copilului, c  dup  ce î i strângi juc riile, te po i uita 
la desene animate”, tata trebuie s  men in  aceea i pozi ie”).  Încuraja i to i membrii familiei 
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(mama/tata, fra i/surori) s  participe în activit i ce in de de îngrijirea copilului (baie, îmbr care, 
hr nire, adormire, plimbare, exerc ii fizice); activit i educa ionale/creative de joc, citirea pove tilor, 
discu ii în familie, înv area unor lucruri în comun; distribuirea anumitor sarcinilor casnice etc.   

Organiza i evenimente de familie în comun, în a a mod ca fiecare membru al familiei s  fie 
responsabil de o anumit  sarcin , iar ulterior analiza i activitatea i stabili i punctele forte i cele 
vulnerabile.  Încerca i s  ave i a tept ri realiste de la copiii vo tri, care v  vor ajuta s  aborda i 
constructiv comportamentele nedorite (plâns excesiv, colici, isterici, tulbur ri de somn, tulbur ri 
alimentare etc.).  

Participa i la tot ceea ce realizeaz  copilul. Implica i-v  în activit ile lui, dar nu uita i s -i oferi i 
independen  i libertate. Anun a i-l c  vre i s  face i ceva împreun , cere i-i opinia lui, astfel va 
înv a s  v  cear  p rerea atunci când va avea nevoie. Distra i-v  cu copilul, bucura i-v  împreun . 
G si i timp pentru a petrece timpul liber. Sacrifica i alte ocupa ii i fi i al turi de copil. Participa i la 
activit ile preferate ale copilului Dvs: desena i pe asfalt, înscena i istorioare sau studia i gândacii 
care se târ sc prin praf etc.  Plasa i-v  la acela i nivel cu copilul când discuta i (v  pute i apleca, a eza 
pe covor, coborî în genunchi; îl pute i lua pe copil pe genunchii Dvs, în bra e etc.). Uita i-v  în ochii 
copilului atunci când îi vorbi i, men ine i contactul vizual cu el, atunci când v  comunic  ceva.   

L uda i copilul pentru eforturile depuse, mai cu seam  atunci când nu î i atinge scopul; înv a i-
l cât este de important s  fac  tot ce depinde de el (ex: ”Îmi place cum ai aranjat în camer . Ai reu it 
s  g se ti loc pentru fiecare lucru i le-ar ordonat perfect”)Alc tui i un colaj despre familia Dvs. 
Alege i fotografii mai vechi de familie i alte imagini ale lucrurilor preferate cum ar fi animale, 
sporturi, mânc ruri i lipi i-le pe un carton. Ve i ob ine astfel un "panou de onoare" al familiei Dvs.  
Crea i un tabel de sentimente sau folosi i stickere sau imagini pentru a v  ajuta copilul s  exprime în 
cuvinte cum se simte în fiecare zi.  

Folosi i c r i de pove ti i imagini pentru a discuta despre emo ii precum furia, frica i 
anxietatea.  Str dui i-v  s  nu compara i copilul Dvs cu fratele/sora, al i copii, sau s  critica i 
intelegen a copilului, neajunsurile fizice. A aminti copilului despre unele neajunsuri, ar însemna s  
înt ri i la el un complex de inferioritate.  Folosi i ”Nu” doar în situa ii când v  exprima i dorin e, 
bucuriii, nepl ceri, atunci când este cazul i asta f r  a jigni sau sup ra copilul. Folosi i exprim ri 
care ar duce la evitarea sup r rilor, conflictelor, neîn elegerilor dintre p rinte i copil (de ex: „Mi-ar 
face pl cere s  te aud vorbind mai încet!” în loc de „Nu mai ipa atâta!”  Fi i one ti cu copilul Dvs, 
admite i gre elile Dvs i înv a i-l pe copil cât este de important s  î i asumi responsabilitatea i s  
recuno ti gre elile.  Evita i s  compara i sentimentele Dvs din trecut cu problema copilului Dvs. Nu 
ajut  s  îi spune i: “Ei bine, când m  sim eam r u, eu reu eam s  m  adun i s  trec peste orice 
problem ”.  

Experien ele i sentimentele tr ite de oameni diferi i nu pot fi comparate.  Încuraja i copilul s -
i dezvolte hobby-uri i interesele care îi provoac  satisfac ie.  Ini ia i discu ii cu copilul dvs despre 

ceea ce ar vrea s  devin  când va cre te mare i organiza i excursii tematice.  Disciplina i copilul cu 
dragoste, copilul are nevoie de ghidare i disciplin , nu prin intermediul pedepselor, ci prin 
intermediul unor limite rezonabile.  Folosi i regulile pentru a-i ajuta copilului s  se autodisciplineze; 
stabili i limite i încuraja i copilul s  aib  o p rere bun  despre sine. 

Ingredientele necesare pentru o implicare s n toas  în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea 
focalizat  pe copil, necondi ionat  i manifestat  în mod s n tos (inclusiv, manifestarea grijii i a 
interesului pentru tot ce i se întâmpl  i ce tr ie te copilul); setarea limitelor, discutarea i agrearea 
regulilor; comunicarea consistent , exprimarea deschis  i asertiv , cu copilul i cu al i membri ai 
familiei; identificarea de gen pozitiv  i coeziunea cu al i membri ai comunict ii în care cre te 
copilul. Cercet rile arat  c  prezen a ta ilor i a mamelor în cre terea, educa ia i dezvoltarea copiilor, 
în egal  m sur , asigur  succesul dezvolt rii acestora. 

 
Bibliografie: 
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    ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCA IA COLARULUI                      

 

Prof. înv. primar P UN MARINA 
  
  
 
Orice copil are dreptul de a- i cunoa te ambii p rin i i dreptul de a cre te într-un mediu familial 

sigur. Copilul care nu tr ie te cu ambii p rin i are îns  dreptul de a-i vedea în mod regulat. Numai în 
cazuri excep ionale, i atunci pentru a asigura interesul superior al copilului autorit ile pot separa 
copilul de p rin ii s i. 

Pentru majoritatea copiilor familia este cadrul protector în care se nasc, care le asigur  existen a 
i afec iunea de care au nevoie pentru a supravie ui, a cre te, a- i dezvolta personalitatea. 

    

Ce este, în fond, familia? 

 
Sunt multe r spunsuri posibile, dar, în sensul Conven iei cu privire la drepturile copilului, familia 
reprezint  un grup de persoane legate între ele prin rudenie, prin c s torie, prin descenden  sau 
adop ie, prin interese comune. 

 
       Se pot distinge trei tipuri de familii: 

a) familia extins  care cuprinde copiii, p rin ii, bunicii, unchii, matu ile i verii, cu alte cuvinte, 
pe to i care au un str mo  comun; 

b) familia nucelar  sau primar , specific  epocii noastre, compus  din p rin i i copii 

c) familia mono-parental  în care copiii sunt crescu i de un singur p rinte, în cele mai multe 
cazuri, de c tre mam . 

To i copii au acelea i nevoi indiferent de vârst , sex, religie, nivel socio-cultural sau 
particularitate de dezvoltare. Satisfacerea nevoilor se face diferen iat în func ie de individualitatea 
fiec ruia, cultura, epoca istoric , statutul economic, tradi ii i obiceiuri. România semnatar  a 
Conven iei Drepturilor Copilului face eforturi pentru a satisface nevoile copilului ca i alte state, ceea 
ce nu este nici simplu nici u or. Statul preia o parte din obliga iile tradi ionale ale familiei, contribuind 
la asigurarea unor condi ii minime de supravie uire i dezvoltare tuturor copiilor, prin acordarea de 
burse, aloca ii b ne ti lunare, asisten  medical  gratuit , ocrotire pentru cei afla i în dificultate. 
Unii copii de i nu s-au n scut în familia care îi cre te, deoarece din diferite motive au fost abandona i, 
se bucur  de acelea i drepturi, iar familia adoptiv  are acelea i obliga ii ca i familia naturale. 

Tuturor ne este cunoscut  expresia „Cei apte ani de acas ”. Perioada optim  pentru educa ie 
i formarea caracterului psiho – social în via a fiec rui individ este reprezentat  de copil rie.  Este i 

datoria p rin ilor de a-i ajuta pe copii, ace tia putând înv a de la p rin i cum pot i cum trebuie s  
înve e, cum s - i preg teasc  lec iile, cum s - i organizeze munca i timpul liber. Procesul instructiv-
educativ nu se reduce la activit ile desf urate în coal , ci trebuie s  continue cât mai serios i bine 
organizat acas , de c tre familie. Copilul trebuie sprijinit, îndrumat într-un mod categoric, dar nu 
exagerat. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influen eaz  i 
modeleaz  persoana uman . Familia este adev ratul laborator de formare a persoanei. Influen ele 
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educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin ac iuni mai mult 
sau mai pu in dirijate, fie indirect, prin modele de conduit  oferite de c tre membrii familiei. 
     Modelele de conduit  oferite de p rin i – precum i climatul socioafectiv în care se exercit  
influen ele educa ionale constituie primul model social cu o influen  hot râtoare asupra copiilor 
privind formarea concep iei lor despre via , a modului de comportare i rela ionare în raport cu 
diferite norme i valori sociale. Pentru fiecare individ, familia reprezint  r d cina educa iei, p rin ii 
fiind primii „profesori” din via a copilului. Ei sunt cei care pun bazele în educa ie, formarea i 
dezvoltarea acestuia. 

Familia este factorul determinant care modeleaz  principiile i realizarea copiilor. Ea este o 
puternic  influen  asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi în ine, asupra 
a tot ce ne influen eaz  pe noi. P rin ii, a a cum am mai spus, joac  cel mai important rol în formarea, 
cre terea i dezvoltarea lor ca personalitate. 

P rin ii trebuie s  fie parteneri egali în educa ia copilului. „Meseria” de p rinte este foarte grea. 
În condi iile unei atmosfere familiale echilibrate i prielnice dezvlt rii copilului, familia este în primul 
rând cadrul existen ei biofizice a acestei dezvolt ri. 

P rin ii sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvolt rii fizice s n toase ca 
alimenta ia, activit ile, jocurile, plimb rile, preg tirea pentru activit i, ora de culcare i multe altele. 
Un bun ghid pentru copil în primul rând sunt p rin ii i anume comportamentul lor în familie, între ei 
i fa  de semenii lor. Comportamentul p rin ilor fa  de copil reprezint  o faz  principal  în 

dezvoltarea normal  a stadiilor de via  a copilului. 

Un alt rol destul de important în educarea copiilor este aten ia din partea p rin ilor, ei trebuie 
s  fie cât mai aten i la tot ce face copilul lor, spre exemplu s  fie prezen i la activit ile în care particip  
copii lor, s  discute cu ei despre activit ile zilnice, s  petreac  cât mai mult timp împreun  cu familia 
lor. S  ias  mai des la o plimbare, la o distrac ie. 

Participarea afectiv  a p rin ilor la necazurile copiilor, la evenimentele din via a acestora, le 
dau lini tea i siguran a. Nu frica, nu teama trebuie s -l determine pe copil la ac iune; e bine s  li se 
explice natura gre elilor s vâr ite, gravitatea acestora i nu se apeleaz  la m suri autoritare i drastice, 
deoarece ele produc blocaje psihice. 

Un factor mai pu in important în educarea copiilor i care influen eaz  chiar i asupra 
dezvolt rii fizice a copilului sunt „mesele luate împreun  cu familia”. Nu po i s - i cre ti bine copilul 
dac  nu cuno ti cât de cât ce probleme prezint  ,,materialulcopilul“ pe care vrei s -l modelezi, de ce 
natur  sunt ele i cum trebuie s  ac ionezi.Bucuria de a avea copii trebuie s-o leg m de datoria de a-i 
forma ca oameni de valoare. Atmosfera cald , de în elegere în familie reconforteaz  climatul necesar 
pentru munca intelectual .  

Lipsa de în elegere, exigen a prea mare, d d ceala i severitatea au efecte d un toare asupra 
copilului, mai ales în perioada în care materia de studiat se aglomereaz  i se instaleaz  starea de 
oboseal .  
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE- 

CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

Prof. înv. primar Paunescu Iuliana Clara 

Scoala Gimnazila NR. 1 Stoenesti, jud. Arges 
 

 

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

Pentru un ecou pozitiv in  educatia copiilor cei sapte ani de acasa pe care-i petrec in familie 
sunt un factor decisiv. Familia trebuie sa sustina scoala prin continuarea activitatilor desfasurate aici. 
Respectul fata de valori porneste din familie, in scoala dezvoltandu-se. 

Expresia ,,cei sapte ani de acasaeste folosita, in general, pentru a descrie conduita unei persoane 
intr-un context anume, insa, cu titii credem ca educatia din primii ani de acasa, de care cei mici au 
parte in familie, defineste in buna masura viitorul adult.Inca de la nastere, fiecare etapa din viata 
copilului isi pune amprenta asupra dezvoltarii sale afective, motrice si intelectuale. 

Educatia primita in familie se reflecta in ceea ce trebuie sa stie un copil in jurul acestei varste 
si anume politetea  salutul, comportamentul in public, comportamentul cu prietenii, intelegerea 
normelor sociale, manierele la masa, recunoasterea greselilor, tactul si toleranta. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. 

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: 

 institu iile educa iei: familie, scoal  si comunitate; 
 agen ii educa ionali: copil, p rin i, profesori, speciali ti în rezolvarea unor probleme 

educa ionale; 
 membrii ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii si dezvolt rii copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentan i ai bisericii, ai poli iei); 
 influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
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 programele de cre tere, îngrijire i educare a copilului. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul 
de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie. Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, edin e i 

lectorate cu p rin ii. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii.  Ea este factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de 
înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai 
de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 
familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. Dac  
ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 

 calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 
 percep iile fiec ruia; 
 atitudinile care îi caracterizeaz ; 
 caracteristicile institu iei colare; 
 caracteristicile familiei; 
 modul de comunicare. 
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Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor. Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 

 prezen a la edin e i lectorate; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
 organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
 organizarea unui col  verde în coal ; 
 atragerea unor fonduri pentru coal ; 
 sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 

O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 

Factori care favorizeaz  comunicarea: 

 transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 
 evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
 mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut; 
 capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele 
 evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
 rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
 sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 

Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un câ tig personal, un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai colii, eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri. Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, 
determinând în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de 
coal  (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine) g se te un r spuns 

pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 
poate ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar, e o  sarcin   a  
colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strategi
ile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 

Una dintre cele mai importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  are  
aceasta cu coala este orientarea colar  i profesional .   
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Cei mai mul i p rin i sunt bine inten iona i în alegerea unei coli pentru copilul lor. Dar, de 
multe  ori,  buna  inten ie  i  buna  credin   sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor  deoarece  acestea  
nu  in  loc  de  competen . 

Gre elile p rin ilor decurg  uneori  i  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poart   copiilor. 

Scoala nu va putea substitui valoarea celor 7 ani de acasa,acestea o pot doar perpetua. 

Parintii prin exemplul personal sunt cei care ne furnizeaza un viitor elev, deoarece ei pleaca din 
familie cu un astfel de bagaj. 
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Rolul p rin ilor si al colii în educa ia copiilor 

 

Invatator: PAVEL CRISTINA 

Scoala Primara nr. 1 Chiraftei, com. Mastacani, jud. Galati 

 

 

Familia, ca institu ie fundamental  în toate societ ile, este prima coal  a copilului i 
contribu ia pe care o are la educa ia acestuia poate favoriza sau îngreuna activitatea colii. P rin ii 
dau copilului primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele norme i reguli de conduit , 
dar i climatul socio-afectiv necesar dezvolt rii sale armonioase. De aceea, rolul familiei nu se poate 
rezuma la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie 
v zut  ca primul factor în educa ia i instruc ia copilului i un continuator al cerin elor impuse de 
practica educa ional-institu ionalizat . 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale( 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui s  
dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Tot cu ajutorul p rin ilor se formeaz  
cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în 
vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija  fa  de ceea ce îi apar ine. 

Familia reprezint  pentru copii ,mediul socio-educativ în care se realizeaz  socializarea 
primar . Con inutul socializ rii primare se structureaz  în jurul unei dimensiuni cognitive i a unei 
dimensiuni afective. 

În educa ia oferit  copiilor, stilurile parentale afecteaz  dezvoltarea acestora. Astfel, stilul 
exigent este asociat cu rezultate pozitive ale copilului. Copiii care beneficiaz  de acest stil au tendin a 
de a fi independen i. În acela i timp, înregistreaz  valori ridicate ale stimei de sine i pe acest fond 
apare dorin a de afirmare. În ceea ce prive te activitatea colar , ace ti copii manifest  curiozitate, 
sunt prieteno i, înregistreaz  un nivel ridicat de popularitate printre cei de vârsta lor, sunt cooperan i 
i receptivi la mesajele transmise de p rin i, se descurc  bine la coal , deoarece p rin ii i-au motivat 

în mod variat i constant pentru  activitatea scolara. 
Atitudinea autoritar  a p rin ilor are efecte negative asupra dezvolt rii copiilor. P rin ii 

autoritari se impun, pretind ascultare i respect, raportându-se la un set de standarde înalte. Copiii 
acestor p rin i dovedesc competen e i responsabilit i moderate, fiind lipsi i de spontaneitate. 
Mesajul transmis de p rin i prin comportamentul lor hiperprotector poate fi codificat de c tre copil 
ca lips  de încredere a acestora în capacit ile sale de a se descurca singur. Copiii pot manifesta 
comportamente extreme: fie se interiorizeaz , devenind timizi i inhiba i, fie se pot manifesta ca 
persoane rebele i autoritare. Conflictele ar putea genera rupturi în plan rela ional. Un tat  tiran este 
de fapt o persoan  slab , ceea ce duce la manifest ri negative ale copilului, precum inhibi ia, 
frica,instabilitatea, sau la apari ia sentimentului de frustrare, care va genera manifest ri agresive. 
Acest tip de atitudine poate duce la o agresivitate latent , care, neputându-se manifesta în context 
familial, va izbucni în diverse alte situa ii. 

Copiii ai c ror p rin i manifest  un stil de parenting indulgent manifest  frecvent o bun -
dispozi ie, dovedind mai mult  vitalitate decât copiii cu p rin i autoritari. În schimb, ei tind s  
manifeste o încredere de sine sc zut , o absen  a responsabilit ii sociale i s  nu persevereze atunci 
când se confrunt  cu sarcini dificile. Are loc o cre tere a comportamentelor inadaptative ale copiilor, 
ca urmare a ignoran ei lor, cu consecin e grave asupra activit ii de înv are. Acesta este momentul 
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în care p rintele realizeaz  c  stilul s u educativ este gre it i ia m suri de interven ie. În plus, copiii 
cu p rin i indulgen i au tendin a de a fi impulsivi, imaturi i dependen i de adul i. Aceasta se datoreaz  
stilului de parenting pasiv. 

Efortul familiei este esen ial în educarea copilului pentru adaptarea optim  la mediul social, în 
men inerea s n t ii mentale i emo ionale, în dezvoltarea i men inerea st rii de bine, care se 
define te prin prisma urm toarelor dimensiuni: acceptarea de sine, rela ii pozitive cu ceilal i, 
autonomie, control, sens i scop în via  i, nu în ultimul rând, dezvoltare personal . 

Al turi de familie, o alt  institu ie de baz  a societ ii este coala, astfel c  parteneriatul coal  
–familie e esen ial, din buna colaborare dintre adul ii celor dou  institu ii copiii vor avea numai de 
câ tigat. Ac iunea educativ  a familiei este eficient  numai atunci când scopul s u devine unul cu cel 
al colii, atunci când între ace ti doi factori exist  o concordan , când obiectivele urm rite de acestea 
se subordoneaz  idealului educa ional. coala este extrem de important , dar f r  implicarea familiei 
în educarea copilului nu va da randamentul dorit. 

Implicarea p rin ilor în activitatea colar  mediaz  raportul coal -copil: încrederea sau 
neîncrederea copilului în valorile colare i în cadrele didactice, autoritatea de care se bucur  acestea, 
reu ita sau e ecul i, în consecin , satisfac ia sau insatisfac ia cadrului didactic, ca i eficacitatea 
institu iei colare depind într-o m sur  deloc neglijabil  de aceast  mediere. Implicarea parental  pare 
s  aib  cel mai puternic efect asupra îmbun t irii rezultatelor colare. Alte variabile intermediare 
între implicarea parental , atâta acas , cât i la coal , i împlinirea elevului includ: clarificarea 
rolurilor i responsabilit ilor înv atorului, familiei i elevilor; îmbun t irea comportamentului 
elevului, o cre tere a stimei de sine a acestuia i reducerea absenteismului. 

Scopul rela iilor familie- coal  pentru educarea copiilor este de a crea o cultur  a succesului 
care s  încorporeze valori, una care s  dezvolte experien ele educa ionale, progresul i succesul 
educa ional al elevilor. Punctul de start al implic rii parentale îl constituie construirea rela iei de 
colaborare cu coala. Se tie c  rela iile eficiente conduc spre succesul copiilor în coal  în domeniul 
academic, social, comportamental i emo ional. Stabilirea în elesurilor acestei activit i comune va 
face transferul de la o cultur  e uat  la una a succesului. De asemenea, rela iile constructive au fost 
v zute ca sprijin al men inerii lini tii sau al îmbun t irii factorilor protectivi. 

Scoala este institutia care organizeaza trairea unei experiente de invatare.  Ea urmareste 
atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode si mijloace stiintifice. Scoala informeaza si formeaza 
elevii tinand cont de anumite principii, avand grija sa evalueze modul in care obiectivele au fost 
atinse. Prin urmare, scoala nu este singurul laborator in care copilul invata ci doar unul dintre ele, mai 
specializat si competent in domeniul educatiei decat altele.  E bine ca parintele sa aiba incredere in 
scoala, dar pentru ca educatia copilului sa se ridice la nivelul asteptat, el trebuie sa se implice, sa 
colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele si obiectivele propuse sa fie convergente. De 
asemenea, chiar daca ”scoala vietii” are un rol important in viata fiecaruia dintre noi, aceasta s-a 
dovedit a fi de multe ori insuficienta. De aceea, o educatie dobandita in mediul scolar a reprezentat 
intotdeauna o baza foarte buna peste care s-a cladit experienta de viata. Pentru unii parinti o scoala 
buna este institutia in care li se da voie copiilor sa isi dezvolte nestingheriti personalitatea. 

   Scoala este o institutie educativa destul de importanta, cu reguli stricte ce trebuiesc a fi 
respectate in asa fel incat copilul sa beneficieze de cea mai buna invatare. Solicitarile cadrelor 
didactice nu fac altceva decat sa il ajute pe copil sa se identifice din punct de vedere profesional in 
societate, determinand capacitatea acestuia de invatare si acumulare a cunostintelor necesare pentru 
viata. De asemenea, prin scoala copilul va putea interactiona cu colegii de clasa, va reusi sa se 
integreze intr-un mediu social nou, va dobandi anumite abilitati practice de invatare a limbilor straine 
ori de manuire a calculatorului. Acesta va fi invatat, ascultat si evaluat cu regularitate in asa fel incat 
profesorii sa se asigure ca micutul a acumulat cantitatea de cunostinte necesare pentru parcurgerea 
fiecarei perioade de studiu, folositoare in anii de mai tarziu. 
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Prin urmare, scoala nu este singurul "laborator" în care copilul învata, ci doar unul dintre ele, 
mai specializat si mai competent în domeniul educatiei decât altele. E bine ca parintele sa aiba încredere 
în scoala, dar pentru ca educatia copilului sa se ridice la nivelul asteptat, el trebuie sa 
se implice, sa colaboreze cu personalul didactic, pentru ca metodele si obiectivele propuse sa 
fie convergente. 

Rolul colii este foarte important in via a oricarui copil. Pentru întarirea ata amentului dintre 
scoala si copil este nevoie ca parintele sa inteleaga cu adevarat semnifica ia i valorile acestui termen, 
precum si modul in care scoala ajunge sa influenteze dezvoltarea intellectual  a copilului. Din punct 
de vedere al parin ilor, definirea rolului colii este foarte diferit . Aceasta cu atât mai mult cu cât 
fiecare parinte a avut o experien a personal  (placut  sau neplacut ) in postura de elev. 

coala trebuie s  fie un loc în care copiii s  vin  cu pl cere. Activit ile colare nu trebuie s  
reprezinte o ruptur  în via a copilului, mediul colar nu ar trebui s  fie unul rigid, ci unul relaxant, în 
care copilul s  se manifeste cu spontaneitate, s  înve e jucându-se, s  beneficieze de un climat cald, 
calm, protector i încurajator. 

Înv area eficient  se realizeaz  într-o atmosfer  pl cut , suportiv , în care copilul simte c  
poate decide, c  are un anumit grad de libertate, în care are voie s  gre easc  i în care este sus inut 
s - i corecteze gre elile, nu criticat pentru ele sau comparat. 

Copilul împ rt e te cu familia succesul colar, realiz rile, aspectele pozitive, dar i aspectele 
mai pu in pl cute sau insuccesele. P rin ii sunt cei care îl sprijin  necondi ionat pe copil, oferindu-i 
solu ii optime pentru rezolvarea unor situa ii ap rute coal : ei îi pot da sfaturi utile, pot împ rt i din 
experien a lor de colari, se pot consulta cu înv torul pentru a rezolva împreun  unele situa ii. 

S  nu uit m c  exemplul p rin ilor contribuie major la educa ia copilului. De exemplu, dac  
p rintele dore te s -l obi nuiasc  pe copil s  citeasc  în timpul liber, poate organiza acas  „Lectura 
de sear ”, un interval de timp în care, împreun , to i membrii familiei citesc ceva ce le place. 

Copilul înva  mai bine atunci când simte c  este apreciat pentru efortul s u, c  este sus inut i 
sprijinit s  dep easc  obstacolele, frustr rile pe care le presupune înv area. 

Copilul tr ie te un sentiment de mândrie atunci când p rin ii s i se implic  în activit ile colii 
sau îi spr in  în realizarea sarcinilor de înv are. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în 
formarea personalit ii copilului, în con tiin a lui. Ca urmare î i va respecta mai mult p rin ii, va 
înv a s  aprecieze munca celorlal i, îi va fi asigurat succesul colar.  

D ruirea, tinere ea, experien a, profesionalismul, puterea, curajul, interesul, dedicarea, 
perseveren a, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calit ile i în acela i timp valorile unui mare 
pedagog care, prin implicarea eficient  a p rin ilor în dezvoltarea intelectual  a copiilor, asigur  o 
educa ie de calitate. 

Colaborarea eficient  coal  - familie reprezint  o reu it  a procesului educa ional. 
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Importanta educatiei in familie si scoala 

                                                                                         

Prof. Pavel Cristina 

 

             Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces.  

Educa ia înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de 
la na tere i se manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Cei 7 ani de acas  î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii. 

Educa ia copilului este un demers care presupune un schimb de experien , de valori i 
competen  între to i adul ii care îl sus in în demersul s u de dezvoltare. Spirala rela ionar  care se 
ese în jurul copilului se bazeaz  pe încredere, pe parteneriat. Una din competen ele parentale 

importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reac iile 
sale la stimulii pe care îi oferim i, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoa tere. Nu este neap rat  
nevoie s  înv m scalele de dezvoltare, este suficient s  petrecem mult timp împreun  cu copilul 
nostru i s -i recuno tem unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 
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 În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al celor 7 ani de 
acasa. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal .Cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  
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I P RIN II SE EDUC ! 

 

PROF. PAVEL ELENA 

COALA GIMNAZIAL  NR. 2 CARACAL-OLT 
 

 

 

To i p rin ii î i iubesc copiii. Cu toate acestea, uneori se întâmpl  s  nu-i în elegem, s  nu tim 
ce vor sau care sunt nevoile lor reale, s  ne întreb m unde gre im, de ce copilul nu ne ascult , de ce 
ne sfideaz , de ce face totul invers decât ne dorim noi, de ce se îndep rteaz  de noi. De aceea este 
nevoie de o educa ie parental . 

Educa ia parental  reprezint  educa ia prin care preg tim tân ra genera ie în direc ia prelu rii 
modelelor parentale, respectiv, construim modelele i stilurile parentale. În sens larg, no iunea 
de„educa ie parental ”se refer  la calitatea de a „fi p rinte”.  

Aceasta este o activitate de formare i include orice tip de ac iune educativ  de informare, 
sensibilizare, înv are, antrenare, clarificare referitoare la valori, atitudini i practici parentale de 
educa ie. Educa ia p rin ilor este o form  de interven ie asupra p rin ilor în favoarea educa iei 
copiilor lor; este un set de m suri educative i de sprijin care ajut  p rin ii pe urm toarele dimensiuni: 

 În elegerea propriilor lor nevoi (fizice, sociale, emo ionale, psihologice);  
 Cunoa terea i acceptarea nevoilor copiilor lor;  
 Construie te pun i de legare între p rin i i copii. 

Meseria de p rinte este în acela i timp cea mai dificil  i cea mai u oar  meserie din lume. Este 
deosebit de greu s  rezi ti tot timpul ritmului antrenant impus de copilul t u, s  ai r bdare s  r spunzi 
adecvat la întreb rile adresate de copil, s  reu e ti s  vezi lumea prin ochii lui. Fiecare copil este unic. 
De aceea, este ridicol s  credem c  exist  o solu ie universal-valabil  pentru fiecare problem  care 
poate ap rea în cre terea i educarea unui copil. Consilierea parental  i sfatul speciali tilor te pot 
ajuta s  treci mai u or peste astfel de probleme.  

 

Sfaturi pentru a deveni p rin i mai ferici i:  

1. Nu încerca i s  fi i p rin i perfec i! 
Nu cere i prea mult de la voi i nu încerca i s  deveni i p rin ii „perfec i”: acest lucru va cauza 

anxietate, frustrare, dezam gire. Un p rinte bun, care î i va cre te copilul bine, este p rintele care 
face gre eli, înva  din ele i va evita s  î i stabileasc  a tept ri nerealiste fa  de el, ca om, în primul 
rând. 

2. Accepta i c  ave i nevoie de sprijin în cre terea copiilor i de pauze departe de copii! 
Fiecare p rinte are nevoie de companie, intimitate, sprijin în cre terea copiilor i de pauze 

ocazionale de la a fi mereu cu copiii. Ca p rin i este imperios necesar s  ave i printre priorit i timpul 
petrecut în cuplu, f r  copii. Este o nevoie fireasc  i, în plus, o surs  de energie pentru sus inerea 
responsabilit ilor p rinte ti. Atunci când se poate, duce i copiii în vizit  la alte rude sau la al i p rin i 
dispu i s  îi primeasc  pentru a se juca cu copiii lor. În acest fel, nu numai c  v  face i timp pentru 
voi, dar le ar ta i copiilor c  ave i încredere în ei i c  pot fi mai independen i. 
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3. Organiza i-v  timpul pentru a putea câ tiga zilnic timp pentru voi în iv  i activit ile care 
v  relaxeaz ! 

A- i organiza timpul nu înseamn  a- i planifica ziua în mod rigid, ci a transforma timpul într-
un prieten i un aliat. Acorda i-v  timp pentru a v  gândi i visa la lucrurile pe care vi le dori i în 
via . Acestea sunt priorit ile i acesta este punctul din care începe i s  recâ tiga i controlul asupra 
timpului i vie ii voastre. Gândi i-v  un minut la 5 lucruri pe care le face i zi de zi. Dac  sunte i 
capabili s  reduce i timpul cu 10 minute pentru fiecare sarcin , este aproape o or  pe care a i câ tigat-
o, zi de zi. O or  pe care ve i fi liberi s  o petrece i a a cum dori i. 

4. Apela i la consiliere atunci când problemele par s  v  dep easc ! 
Admi ând c  ave i nevoie de ajutor nu ve i deveni p rinte mai pu in bun. Din contr . Apelând 

la consiliere ar ta i doar c  v  pas  de felul în care v  cre te i copilul. Fie c  v  confrunta i cu 
probleme de comportamente ale copilului, fie c  dori i s  v  îmbun t i i abilit ile de p rinte, pute i 
apela la serviciile gratuite oferite de Salva i Copiii în Centrele de Consiliere pentru P rin i în cinci 
ora e din ar . Centrul utilizeaz  programul de parenting Triple P, aplicat cu succes în 17 ri i folosit 
în România exclusiv de Salva i Copiii. Detalii despre serviciile Centrelor de Consiliere pentru P rin i 
g si i pe siteul www.salvaticopiii.ro si pe www.consiliere-parinti.ro  

 
 
Repere bibliografice: 
 
 
1. Cuzne ov L. Tratat de educa ie pentru familie. Pedagogia familiei, Chi in u: CEP UPSC, 

2008, ISBN 978-9975-70-717-6 
2. https://www.mamica.ro/grija-pentru-tine-ca-parinte/ 
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CEI 7 ANI DE ACAS . 

 MAI SUNT SAU NU IMPORTANTI IN ZILELE NOASTRE?            

 

Prof. Pavel Geanina-Marilena 

Liceul Tehnologic ,,Victor Frunza’’, Struct. ,,Traian Savulescu’’, Rm. Sarat 

     
  
,,Copiii spun ce aud si fac ce vad. Parintii se pot vedea in copiii lor, ca intr-o oglinda, pe ei 

insisi’’. (Jurnalul unei mame) 
 
Nu suntem singuri pe p mânt! Tr im într-o comunitate. Indiferent de ras  sau de locul unde ne 

afl m, exist  reguli universale de comportament în societate, care implic  o inut  moral  i o prezen  
fizic , în armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile i regulile generale de convie uire, bazate pe 
respectul reciproc. 

Felul cum ne prezent m, cum vorbim, cum reac ion m în toate împrejur rile, ne dezv luie 
mentalitatea, educa ia, cultura, caracterul nostru. 

Expresia „cei apte ani de-acas “ este folosit , în general, pentru a descrie conduita unei 
persoane într-un context anume, îns , cu to ii credem c  educa ia din primii ani de acas , de care cei 
mici au parte în  familie, define te în bun  m sur  viitorul adult. 

Înc  de la na tere, fiecare etap  din via a copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii sale 
afective, motrice i intelectuale. Chiar dac , aparent, lucrurile decurg „de la sine”, exist  factori care 
pot influen a aceast  dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din ace ti factori in strict de mediul 
familial i de felul în care cei care intr  în contact cu copilul se raporteaz  la lumea din jur. 

 Polite ea - oglinda familiei 
Ce trebuie s  tie un copil „de acas “ pân  la 6 - 7 ani? Un copil trebuie s  aib  dezvoltate - în 

principal prin educa ia primit  „acas “, un anumit grad de autonomie (s  se îmbrace singur, s  se 
spele, s  fie ordonat), un nivel rezonabil de polite e, înv at  din regulile impuse de familie, un limbaj 
dezvoltat care s -i permit  s  comunice eficient, un grad de dezvoltare emo ional  care s -i dea 
posibilitatea de a- i controla fricile i emo iile i capacitatea de rela ionare social . 

Educatia primita de la si in familie. 
Se pot creiona, evident, generaliz ri. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 

în elege, în mod tradi ional, un copil „bine crescut” reg sim: 
 Salutul.  Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care copilul 

nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”. 
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i  s   sus in , 

la rându-i, conversa ia, î i a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te. 
 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma 

adul ilor.  Jocurile copiilor sunt experien e care, pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc 
pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente 
corecte. Un copil „bine crescut” î i respect  partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor 
jocurilor specifice vârstei lui. 

 În elegerea normelor sociale.  Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu 
ajutorul p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea ce „nu se face” în societate. O bun  cre tere implic  i 
cunoa terea i aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care tr im: trebuie s  ne a tept m rândul 
la magazin, la medic sau la leag nul din parc, spunem „te rog”, „mul umesc” i „cu pl cere”, nu 
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înc lc m drepturile celorlal i prin afirmarea drepturilor noastre, respect m simbolurile, credin ele i 
valorile noastre i ale celor de lâng  noi. 

 Comportamentul la mas . O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor, 
respectul comesenilor i a celui/celei care serve te masa. 

 Capacitatea de a-si recunoa te gre elile. „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie 
manierat . Pentru a o folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. Astfel, 
va înv a c  recunoa terea gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn de 
sl biciune, ci de respect i demnitate. 

 Tact i toleran . Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de 
sl biciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va 
face diferen a – în timp – între  râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te, care deschide 
r ni.  i îl va evita pe cel din urm . 

Bineîn eles c  toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experien e, cu încerc ri, 
e ecuri i reu ite. i bineîn eles c  exist  uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim 
s -l insufl m copilului nostru, precum i zile în care ni se pare c  totul e în zadar i c  toate lec iile 
pe care te-ai str duit s  le predai copilului t u au trecut pe lâng  el f r  s  lase urme semnificative. 
Probabil c  solu ia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de cre terea unui copil, perseveren a. 

i exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile sus inute nu vor întârzia s  dea roadele mult-
a teptate. 

Gradini a, coala sau oricare alt  Institu ie nu va putea niciodat   substitui valoarea celor 7 ani 
de acas ,  acestea doar o pot perpetua. 

Deci da, cei 7 ani de acasa sunt foarte importanti si vor ramane la fel de importanti chiar si 
astazi! Numai prin exemple proprii sanatoase, veritabile, vom putea creste niste copii la fel de sanatosi 
fizic, psihic si mental ce vor evolua frumos spre adultii de maine! 
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ROLUL PROFESORULUI ÎN ORIENTAREA I CONSILIEREA ELEVILOR                       
PRIVIND CARIERA LOR VIITOARE 

 

PAVELESCU MARIA ROMINA 

LICEUL TEORETIC VIRGIL IERUNCA, COMUNA LADESTI 
 

 

Profesorul are un rol deosebit de important in orientarea si consilierea elevilor in vederea 
alegerii viitoarei lor cariere. Educarea elevilor in vederea alegerii carierei, astfel incat acesta sa 
efectueze optiuni scolare si profesionale realiste, presupune transmiterea si insusirea unor informatii 
despre diferitele domenii ale realitatii, formare de priceperi si deprinderi, dezvoltarea intereselor, 
a   aptitudinilor generale si speciale, formarea unor trasaturi de caracter, volitive pozitive solicitate in 
profesia pentru care opteaza elevul. Aceasta activitate are un caracter permanent si vizeaza echilibrul 
intre ceea ce vrea, ceea ce poate si ceea ce trebuie sa faca elevul.    

Directiile de evolutie vizeaza orientarea educativa, legatura dintre orientarea scolara si cea 
orientarea profesionala si integrarea lor in invatamant, caracterul permanent al orientarii conditionat 
de conturarea orientarii scolare si profesionale, mobilitatea profesiunilor pe verticala - cronologic si 
pe orizontala - in continut, de posibilitate a aparitiei unor modificari in structura persoanei, de erorile 
posibile in procesul orientarii, de extinderea actiunilor de orientare la nivelul intregului sistem de 
invatamant, de urmarirea subiectilor orientati, de reorientarea scolara si profesionala.   

Activitatea de orientare a carierei elevilor include o serie de metode specifice de cunoastere a 
personalitatii elevilor. Privita dintr-o perspectiva mai ampla, actiunea de consiliere si orientare a 
carierei cuprinde ptru activitati de baza, si anume: cunoasterea personalitatii elevilor, educarea 
elevului spre alegerea carierei din punct de vedere al aptitudinilor, o buna cunoastere a retelei scolare 
si a tuturor profesiilor din cadrul pietei muncii, actul propriu zis de consiliere si indrumare a elevilor 
spre scopul propus.      

Cunoasterea personalitatii elevilor se efectueaza prin intermediul unei conlucrari cu profesorii 
diriginti, cu familia si chiar cu colectivul clasei din care face parte elevul. Activitatca necesita un 
anumit timp si se apeleaza la metodele asa-zis clasice de cunoastere, cum sunt: observatia, analiza 
rezultatelor activitatii elevilor, convorbirea, teste psiholoeice, esantionatul, analiza datelor biografice, 
autocaracterizarea si alte metode in functie de fiecare caz in parte.    

Sedinta de consiliere se aprofundeaza prin intrebuintarea unor chestionare de interese prin 
intermediul carora se obtin date privind aspiratiile, optiunile pentru viitor, unele atitudini si idealuri 
care il motiveaza pe un elev in momentul respectiv si il conduc spre unele scopuri de viitor si il 
angreneaza in alegerea carierei.        

Analiza datelor biografice este metoda care ofera nenumarate informatii referitoare la situatia 
elevului in cadrul familiei, referitoare la dezvoltarea personala, date ce includ unele probleme de 
sanatate sau diverse atitudini in raport cu activitarile scolare si extrascolare pe diverse paliere. 

Autocaracterizarea este o alta metoda de investigatie psihologica foarte apropiata de analiza 
datelor biografice si totusi distincta. Ea consta intr-o introspectie profunda, greu accesibila 
psihologului, este practic o sursa de informatii proprii asupra atitudinii elevului fata de el insusi, o 
autoanaliza profunda corelata de o sinceritate specifica varstei.    
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Metoda testelor este un instrument des intrebuintat de psihologul scolar in cadrul evaluarii cat 
mai obiective si standardizate a unor abilitati, stiluri comportamentale sau aptitudini ale elevilor, ce 
se cer evidentiate in cadrul sedintelor de consiliere a carierei. Aceste teste trebuie aplicate in functie 
de anumite etape si in functie de scopul vizat. Testele cele mai intrebuintate in cadrul sedintelor de 
consiliere a carierei sunt cele de aptitudini (aptitudini verbale, matematice, tehnice, artistice sportive).
          

Aplicarea unui model de Orientare  si Consiliere cu privire la dezvoltarea carierei, presupune 
aducerea individului in centrul preocuparilor directe ale activitatii consilierului simultan cu 
focalizarea atentiei pe urmatoarele directii: 

•   dezvoltarea personala si sociala a individului: 

- autocunoasterea generala, 

            - autoevaluarea potentialului intelectual, 

            - intelegerea identitatii sinelui, ca parte si intreg, 

•   dezvoltarea in planul educatiei si formarii profesionale: 

            - intelegerea lumii educatiei, a rolului si finalitatii acesteia, 

            - identificarea motivelor care dinamizeaza activitatea de invatare si dezvoltare 
intelectuala, 

•   dezvoltarea in planul carierei: 

            - intelegerea proceselor economice si sociale care ii sunt accesibile: familie, economie, 
profesie, salariu, proprietate, bani, bunuri materiale si culturale etc., 

            - intelegerea ambiantei sociale si economice in care traieste, 

            - constientizarea valorii personale pe piata fortei de munca, 

            - diversitatea continutului muncii, 

            - timp liber, activitati comunitare, viata personala, familie etc.  

Informarea despre posibilele rutele scolare care pot fi urmate de orice elev care a absolvit un 
anumit nivel de invatamant, trebuie sa cuprinda: denumirea scolii, adresa, numarul de telefon si fax, 
eventual adresa E-mail; persoanele de contact; tipurile de scoli existente in diferite zone sau medii; 
profilurile de pregatire; conditiile de admitere; conditiile de scolarizare; dotari speciale ale scolii; 
calitatea pregatirii; modalitatile de a ajunge la sediul scolii.     
 Aceste informatii trebuie oferite intr-o forma sistematizata, dupa anumite criterii si, la cerere, 
in mod neutru, cu avantajele si dezavantajele fiecarei unitati (de exemplu: este situata la mare distanta 
de casa, dar are dotari deosebite: camin, ateliere etc.; este situata in mediul rural, dar cu conditii foarte 
bune de invatare si rate inalte de plasare / integrare a fortei de munca tinere etc). 
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INFLUEN A MEDIULUI FAMILIAL ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI                                    
SPRE PERFORMAN  SAU E EC 

 

Paven Lavinia Maria 

Gr dini a P. P. ,,Furnicu a” Arad 
 

 

 

,,Eu sunt copilul. Tu ii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare m sur , dac  voi reu i sau voi e ua în via . 

D -mi, te rog, acele lucruri care m  vor îndrepta spre fericire. 

Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume…..” 

(din Chil”s Appeal, Mamie Gene Cole) 

  

,,Educa ia înseamn  s  tii unde s  te duci pentru a g si ceea ce ai nevoie s  tii; i înseamn  s  
tii cum s  folose ti informa iile pe care le afli”. (William Feather) 

În general definim educa ia ca pe un proces de influen are pozitiv  de c tre adul i a copiilor. 
Orice ac iune a adul ilor asupra copilului produce ecouri largi, puternice în personalitatea acestuia, 
generând i alte efecte decât cele scontate de adul i. 

A cre te copii nu este un lucru simplu. De aceea este inevitabil s  faci o gre eal  sau dou  pe 
drum. Ele se întâmpl  pentru ca nu tim mereu s  ne gestion m propriile emo ii când ne confrunt m 
cu o situa ie negativ  în provocarea de p rinte i le perpetu m pentru c  nu tim care pot fi 
consecin ele nepl cute pe viitor. 

Durata în timp i adâncimea consecin elor unor influen e asupra personalit ii copilului sunt 
diferite. Unele au efecte psihice imediate, sau nu, dar sunt urmate de o serie de consecin e în timp cu 
manifest ri cumulative în structura personalit ii i comportamentului. 

Uneori, însu i influen a în scop educativ de c tre adul i poate fi o ac iune eronat , o m sur  sau 
o interven ie gre it  ori corect  din punct de vedere psihopedagogic, dar aplicat  într-un mod eronat. 

Pe masur  ce cresc, copiii par s  întind  la maxim nervii p rin ilor i s  le supun  r bdarea unui 
test de rezisten . Independen a pe care încep s  i-o însu easc  pare s  vin  în contradic ie cu ceea 
ce î i doresc p rin ii de la ei. 

Primul an din via a copilului este critic pentru el, în ceea ce prive te dezvoltarea încrederii în 
p rin ii lui i/sau persoanele care îl îngrijesc. Dac  aten ia pe care o prime te este iubitoare i 
consecvent  i dac  nevoile sale fizice sunt împlinite, atunci încrederea vine de la sine. Îns , pe 
m sur  ce cre te, copilul nu va mai avea nevoie doar s  poat  avea încredere în mediul în care tr ie te, 
ci i ca lui însu i. I se acord  o încredere din ce în ce mai mare. Prea adesea se uit  c  încrederea este 
un drum cu sens dublu. P rin ii nu trebuie doar s  fie ei în i i demni de încredere, ci i s  manifeste 
încredere în copilul lor. 
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 În perioada de 3-5 ani, se recomand  ca micu ii s  se familiarizeze cu no iunea de e ec, o 
lec ie de via  important . De foarte multe ori p rin ii se joac  cu cei mici i îi las  s  ca tige. Ei se 
înva  de mici cu acest comportament: trebuie s  ca tig. Rolul p rintelui este de a-i spune c  într-un 
joc sau în via a de zi cu zi mai câ tigi, dar mai i pierzi, sunt lucruri fire ti. Acest comportament îl va 
înv a pe viitorul adult s - i gestioneze eficient e ecurile. 

 Tot în aceast  perioad  este normal s  li se explice copiilor diferen a între violen , cea care 
produce trauma i agresivitatea necesar  supravie uirii, pe care nu trebuie s  i-o reprime.   

În educa ia pre colarilor speciali tii sus in c  vârsta de 3-5 ani este una dintre cele mai active 
pentru copii, dar i frustrante pentru p rin i. 

1. Inconsecven a în în rutina zilnic  – Consecven a este esen ial  pentru educa ia i dezvoltarea 
armonioas  a pre colarilor, sus in pediatrii. Atunci când intervii în rutina zilnic , copilul devine 
confuz i nu în elege ce se petrece. Un regim de via  ordonat, cu o împ r ire adecvat  vârstei în 
perioade de somn, hran , veghe i joac  trebuie respectat în mod consecvent. 

2. R sf ul - Satisfacerea tuturor capriciilor pe motiv c  e mic i nu tie, coborârea tachetei în 
ceea ce prive te modul de comportare al copilului. 

În acest caz copilului nu i se mai refuz  nimic, îi sunt pemise gesture deplasate (cum ar fi lovirea 
adultului care îl îngrije te) sau adresarea unor cuvinte urâte, totul scuzat prin vârsta fraged  i 
ne tiin a. Este absolut normal s  î i iube ti copilul mai presus de orice i s  îi faci toate poftele într-o 
oarecare m sur , dar acest lucru nu înseamn  c  trebuie s  te manipuleze dup  bunul lui plac, iar 
p rintele s  i se supun . Toate acestea vor conduce la faptul c  nu va ti s  fac  diferen a între bine i 
r u, f r  îndrumarea atent  i corect  a p rintelui nu va ti s  fac  alegerile bune pentru el. 

3. Etichetarea copilului - Când copilul este r ut cios i neascult tor este necesar s  i se explice 
faptul c  acel comportament este neacceptat i de ce în loc s  i se catalogheze comportamentul printr-
o etichet  care l-ar caracteriza pe el ca persoan  i nu fapta lui punctual . Dac  i se spune unui copil 
c  se poart  ca un bebelus, el va continua sa se poarte ca un bebelu . 

4. M surile de severitate excesiv  - cu reprimarea oric rei libert i i ini iative. Copilul nu are 
voie s  se joace cu ceea ce vrea, cu cine vrea, unde vrea sau s  se îmbrace cu ceea ce vrea la un 
moment dat, ci trebuie s  accepte tot ce îi impune adultul f r  obiec ie, în caz contrar fiind pedepsit, 
ini iativa sau manifestarea unei dorin e este catalogat  drept neascultare sau obr znicie. 

5. Suprasolicitarea copiilor - În epoca modern , p rin ii se orienteaz  spre înscrierea copiilor la 
diverse cursuri, cluburi etc., f r  a ine cont de dorin ele copilului pe principiu: ,,eu tiu de ce are 
nevoie copilul meu”. Impunerea jocurilor i hobby-urilor trebuie f cut  în a a fel încât copilul s  aib  
libertatea s  î i aleag  i singur activit i în care vrea ,,s  se joace”, acest lucru implicând voin a, 
alegerea i responsabilitatea. 

6. Ignorarea faptelor bune, acordarea de aten ie ecesiv  celor ,,rele” - Adesea p rin ii au tendin a 
de a critica tot ceea ce fac copiii r u, dar nu observ  ceea ce fac bine. Asta nu ar fi nimic dac  ei nu 
ar fi porni i s  îi mustre la orice mic  boac n  pe care o fac, încât uit  s -i aprecieze i s -l 
recompenseze pentru comportamentul lui pozitiv. Trebuie c utate pretexte i ocazii de a l uda copiii 
pentru orice pas suplimentar f cut în direc ia bun  când vine vorba de bunele maniere, când m nânc  
alimente s n toase, se joac  frumos cu al i copii, au o realizare nou , sunt capabili s  d ruiasc . Astfel 
vor prinde încredere în ei pentru viitoarele provoc ri ale vie ii i se vor sim i bine în pielea lor c  
reu esc s  evolueze. 

7. Lipsa implic rii în joaca copiilor - L sându-se cople i i de grijile cotidiene, p rin ii uit  s  
mai aloce timp i pentru a se juca împreun  cu copilul. Prefer  adesea s  îl lase s  se joace singur, s  
se uite la desene, s  se joace pe calculator atâta timp cât nu-l deranjeaz . Este foarte important s  se 
aloce timp micu ului pentru a se juca cu el chiar i pentru o perioad  scurt  de timp, (o jum tate de 
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or  în fiecare zi, de preferin  la aceea i or  pentru crearea unei rutine) în care p rintele s  se implice 
cu trup i suflet f r  a fi distras de alte preocup ri. Astfel p rintele îi va ar ta copilului c  este interesat 
de el i c  este foarte important în via a lui. 

8. Exagerarea reac iilor atunci când copilul minte - Când un copil începe s  mint , p rin ii încep 
adesea s  intre în panic . Speciali tii sus in c  micile minciuni la vârsta pre colar  sunt normale i 
reprezint  o evolu ie cognitiv  ce are o înc rc tur  emo ional  profund . Important este ca p rin ii s  
nu exagereze cu reac iile, s  nu ipe, s  nu se încrunte i s  nu se focuseze pe obiectul minciunii ci pe 
comportament. 

9. ...nu se discut  despre sex - Le spun copiilor s - i inhibe total agresivitatea i nu-i înva  cum 
s  gestioneze e ecurile. Psihologii sunt de p rere c  discu iile simple i normale pe aceste teme 
sporesc ansele ca p rin ii s  comunice normal cu micu ii pe tot parcursul perioadei de cre tere. 
Indiferent de vârsta copiilor, este important s  nu se adopte un ton foarte didactic atunci când li se 
explic  copiilor lucruri normale care le completeaz  educa ia. Orice discu ie trebuie s  porneasc  
firesc i niciodat  cu îndemnul: ,,hai s  vorbim!”. Subiectul sex trebuie abordat dup  ce copilul a 
împlinit 3 ani, îns  nu mai târziu de 5 ani. Atunci este timpul s  se explice atât diferen ele dintre femei 
i b rba i, dar i modul în care se nasc copiii. P rin ii trebuie s  fie încredin a i c  nu î i vor pierde 

autoritatea. Dimpotriv ... . i totu i, ar trebui sau nu ca un copil de cinci ani s  tie lucruri atât de 
explicite despre sex? 

 P rerile despre educa ia sexual  sunt împ r ite. Pe de o parte exist  acei adul i care consider  
subiectul taboo sau prea vulgar pentru a-l discuta cu proprii copii, doar de la o anumit  vârst  în sus, 
pentru c  altfel nu ar putea în elege despre ce este vorba cu adev rat. Exist  îns  voci care sus in ca 
începerea educa iei sexuale la o vârst  cât mai fraged  îi va ajuta pe cei mici s  în eleag  mai bine 
care sunt pericolele la care s-ar putea expune? 

Ce spun speciali tii? 

Copiii sunt interesa i de organele genitale înc  de la vârst  de doi ani, între 3 i 6 ani sunt foarte 
curio i s  vad  diferen ele dintre b ie i i fete. Între 7 i 10 ani copilul tie cum apar bebelu ii iar între 
11 i 12 ani este ultima ans , înainte de adolescent s  mai existe o conversa ie între p rin i i copii.Cu 
ajutorul acestor principii rela ia p rinte-copil va fi una normal  bazat  pe încredere. 

Putem concluziona c  orice ac iune de influen are educativ  a copilului izvore te dintr-o 
concep ie pedagogic  a adultului implicit  sau explicit , din ideea c  influen a pe care o exercit  
adultul este neap rat pozitiv  i c  duce la efectul dorit. 

Erorile în influen a educativ  a adul ilor pot proveni de la principii necorespunz toare asupra 
educa iei, de la idei gre ite, prejudec i, mentalit i învechite sau de la un modernism prost în eles. 

Urm rile gre elilor ,,educative” ale adul ilor în evolu ia ulterioar  a copilului sunt multiple i 
diverse, de la situa ii de e ec colar i social, conflicte cu cei din jur insatisfac ii pe diverse planuri, 
abandon colar, multiple dificult i de adaptare social  la un mediu schimbat, sentimente de 
singur tate, timiditate, etc., pân  la depresii, nevroze i alte tulbur ri psihice grave. 

De aceea o modalitate eficient  în prevenirea acestor efecte nedorite este o informare corect  i 
la timp a p rin ilor. 

Zig Ziglar afirma în lucrarea sa “Putem cre te copii buni într-o lume negativ ”, “avem nevoie 
de patru îmbr i ri s n toase pe zi ca s  ne men inem s n tatea. Prin îmbr i ri se elibereaz  mare 
parte din problemele fizice i emo ionale i astfel oamenii sunt ajuta i s  tr iasc  mai mult, mai 
s n tos, mai pu in stresant.” 

A l sa copilul s  fac  orice este o gre eal  grav . El devine r sfa at, nerespectuos, r ut cios, 
agresiv, distrug tor i înc p ânat. 
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 A nu-i permite s  fac  nimic este la fel de grav numai c  efectele sunt altele: devine timid, 
retras, dezorientat, frustrat, tem tor, neîndemânatic, nesigur pe el. 
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Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educa ia începe din familie, aceasta fiind 
modelul pe care copilul îl imit  i-l urmeaz . În familie copilul î i face preg tirea pentru via . 
Contribu ia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic i scade pe m sur  ce etapele 
de cre tere înainteaz  pe treptele superioare ontogenezei. Aceasta ofer  mediul în care copilul se 
na te, tr ie te primii ani ai vie ii, se dezvolt  i se formeaz  pentru via , reprezentând primul 
instrument de reglare a interac iunilor dintre copil i mediul social. 

P rin ii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz  constant 
înc  din prima zi a vie ii; familia este modelul pe care copilul îl imit . Totodat , modul de via  al 
familiei este principalul reper în via  al copilului. Comunicarea intrafamilial  influen eaz  decisiv 
dezvoltarea psihofizic  a copilului, formarea personalit ii lui. Copiii î i observ  proprii p rin i cum 
ac ioneaz  în rolul de p rin i. Primele deprinderi de via  s n toas  ale copilului sunt dezvoltate în 
familie (deprinderi igienice, de alimenta ie s n toas ), acestea constituind suportul dezvolt rii 
ulterioare i î i pun amprenta asupra întregii personalit i. 

Tot în familie, copilul î i însu e te limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprim rii depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia interac ioneaz  i îi solicit  
pe copii. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc. 

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult, p rin ii oferind copilului 
exemple de comportamente în diferite contexte. De la p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce este 
bine i ce este r u, ce este drept i ce este nedrept, ce este frumos i ce este urât în comportamente. Ei 
sunt primele modele pentru modul în care s  ac ioneze ulterior ca p rin i. 

La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care desf oar  un amplu 
proces instructiv-educativ i are cadre cu preg tire profesional  corespunz toare, ce aplic  metode i 
procedee pedagogice consacrate. Educatoarea grupei trebuie s  cunoasc  specificul fiec rui stadiu de 
dezvoltare a copilului, disponibilit ile intelectuale precum i particularit ile lui comportamentale i 
caracteriale. Ea se preocup  de socializarea pre colarului prin integrarea lui în mediul gr dini ei, 
oferindu-i prilejul s  cunoasc  mediul înconjur tor, organizând vizite în împrejurimile gr dini ei, în 
cartier, în ora , la coal , la locul de munc  al p rin ilor etc. Treptat, cu mult  r bdare, educatoarea 
este cea care cultiv  încrederea în propriile posibilit i ale copiilor, integrând în jocuri i activit i 
copiii timizi, efectuând munca suplimentar  individualizat  cu copiii cu deficien e verbale, folosind 
jocul i juc riile existente pentru a-i apropia de acestea. 

Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia iar acest rol deriv  din faptul c  
este un serviciu specializat, cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vârste 
cuprinse între 3-6/7 ani. Exist  dou  dimensiuni principale ale implic rii reciproce a institu iei de 
înv mânt i familiei în favoarea copilului: dimensiunea rela iei copil - p rinte i dimensiunea rela iei 
gr dini  - familie. Dimensiunea rela iei copil - p rinte vizeaz  controlul frecven ei, al rezultatelor 
colare, îndeplinirea sarcinilor i sus inerea spiritual  i material  a activit ii didactice a copilului. 

Cealalt  dimensiune se refer  la alegerea unit ii de înv mânt, la contactele directe ale p rin ilor cu 
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cadrele didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice i asocia iile 
p rin ilor, reuniunile de informare a p rin ilor cu privire la diferite con inuturi i metode colare. 
Rela ia gr dini  - familie nu se poate constitui f r  asigurarea unei condi ii de baz , fundamental : 
cunoa terea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. Educatoarea 
trebuie s  cunoasc  mai multe aspecte ale vie ii de familie, deoarece aceasta o ajut  în cunoa terea i 
în elegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia 
dat  în aceasta institu ie nu va avea rezultate bune, dac  nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile 
copiilor. Nu putem educa în mod just un copil f r  a-l observa atent, f r  a-l studia, f r  a-i în elege 
personalitatea. 

C ldura raporturilor dintre p rin i i educatoare, încrederea i respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informa ii - pentru care trebuie s  g sim întotdeauna timpul necesar. Educatoarea 
poate ajuta familia în cel mai simplu i natural mod s  urmeze calea just  în raporturile cu copilul 
s u, s  previn  îndep rtarea lui sufleteasc , s  înl ture eventualele caren e educative. Complexitatea 
problemelor lumii contemporane cere deschiderea i flexibilizarea raporturilor în parteneriatul 
educa ional. Implicarea, ca agen i ai educa iei, a diferitelor institu ii i persoane din comunitate 
dezvolt  în prezent o imagine complex  i dinamic  a influen elor educa ionale. Gr dini a, fiind 
puntea de leg tur  cu familia, are i menirea de a asigura p rin ilor asisten  de specialitate, 
informându-i asupra etapelor de evolu ie a copiilor i venind în sprijinul celor ce întâmpin  dificult i 
în în elegerea rolului de p rin i i în îndeplinirea cu succes a educ rii copiilor. 

Cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu p rin ii sunt: când p rin ii 
aduc copiii la gr dini ; la sfâr itul programului, când p rin ii î i iau copiii de la gr dini ; cu prilejul 
diferitelor evenimente festive ce se organizeaz  la nivelul gr dini ei: s rb tori diverse, festivit i de 
început de ciclu ori la sfâr it de ciclu pre colar; vizite la domiciliu, lectorate cu p rin ii, consulta ii 
pedagogice. Cu cât cunoa tem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu 
ele. Cu cât p rin ii vor cunoa te mai bine programul educa ional, cu atât va fi mai coerent  influen a 
ambilor factori educa ionali i a ambelor medii educa ionale. Cu cât colaborarea dintre educator i 
p rin i este mai strâns  cu atât mai bine ambii actori vor cunoa te mai bine copilul. Dialogul 
educatoare-p rinte se poate organiza, fie individual prin consulta ii, cu fiecare familie, fie în adun rile 
organizate cu p rin ii; se informeaz  reciproc, ceea ce contribuie atât la buna desf urare a procesului 
educa ional din gr dini , cat i la o buna educa ie în familie. Dar, dialogul deschis bazat pe încrederea 
reciproc  cere timp pentru a fi cl dit. 

Participarea p rin ilor la activit i ale grupei reprezint  un alt prilej de cunoa tere a p rin ilor, 
dar i un mod prin care ace tia sunt familiariza i cu programul grupei, cu con inutul i metodele 
didactice, cu materialele didactice i mijloacele necesare desf ur rii activit ilor, cu modul de 
comunicare i abordare a situa iilor problematice, cu semnifica ia respectului fa  de copil. Rela ia 
p rinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor rela ii pozitive între familie-gr dini , la o 
coeren  a practicilor educa ionale i a cerin elor referitoare la copil. 

Vizitele periodice la domiciliu vor fi programate la momentele convenabile acesteia i-i ofer  
educatoarei posibilitatea de a cunoa te familia i copilul în mediul lor propriu. 
Parteneriatul gr dini -familie se poate realiza i prin întâlnirile formale cu to i p rin ii desf urate în 
cadrul formal al negocierilor dintre administrarea gr dini elor i asocia ia p rin ilor. În cadrul acestor 
întâlniri p rin ii trebuie implica i în luarea unor decizii menite s  asigure securitatea copiilor, 
stabilirea meniului zilnic corespunz tor pentru men inerea s n toas  a copilului. Participarea 
p rin ilor la excursii, vizite, serb ri, anivers ri. La serbare pot participa p rin i i rude ale copiilor. 

P rin ii por fi implica i nu doar in organizarea acestor evenimente, dar pot veni i cu sugestii, 
propuneri de teme, de activit i. Lectoratele cu p rin ii, organizate sistematic, au drept scop o vie 
propagand  pedagogic  în rândul comunit ii. P rin ii de la un întreg nivel beneficiaz , în cadrul 
lectoratelor, de prezen a i consilierea unor speciali ti din domeniul psihopedagogiei sau a unor 
reprezentan i ai institu iilor cu care gr dini a deruleaz  programe în parteneriat (poli ie, dispensar 
medical, institu ii culturale, ONG-uri). Comitetul de p rin i al grupei, ales anual, constituie nucleul 
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colabor rii gr dini ei cu familiile copiilor, fiind forul organizat în vederea g sirii i aplic rii de solu ii 
viabile la problemele de ordin socio-gospod resc. Realizarea unor vitrine cu material informativ de 
specialitate poate stimula interesul i curiozitatea p rin ilor. Consultarea unora dintre acestea (c r i, 
bro uri, referate, planuri de interven ie, etc.) contribuie la l rgirea  experien ei pedagogice a p rin ilor 
i, implicit, la o implicare potrivit  în anumite situa ii educa ionale.  

Realizarea unor afi e speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condi ii 
corespunz toare de via , de activitate intelectual , de hran  etc., pentru eliminarea exploat rii 
copiilor, determinarea p rin ilor a- i integra copiii în activit i recreative, în cluburi ale copiilor etc.  

Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub forma 
unui sistem bine închegat, pentru atingerea elului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este 
nevoie de un schimb permanent de informa ii, de completare i valorificare a influen elor dirijate spre 
micul înv cel. 
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PUTEREA EXEMPLULUI ÎN FAMILIE 
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Familia are un rol foarte important în formarea copiilor. Ceea ce copiii vor înv a acas , vor 

pune i ei mai t rziu în practic .  Copiii sunt influen a i chiar i de cele mai mici gesturi pe care le fac 
p rin ii lor! Familia înva  copiii s  g seasc  solu ii la problemele pe care le pot întâlni în via , înva  
s  fac  deosebire între ceea ce este bine i ce este r u, înva  s  aprecieze lucrurile frumoase, i s  se 
fereasc  de cele rele. Pentru fiecare dintre noi, p rin i sau copii, familia reprezint  un context în care 
zilnic înv m câte ceva. Din p cate în zilele noastre sunt tot mai pu ine familii de acest gen, care 
ofer  un exemplu copiilor. Peste tot auzim doar de violen , ur , b t i i vorbe grele i mai pu in de 
dragoste, în elegere, lini te i pace. i mai r u este faptul c  cei mai afecta i sunt copiii. Ba chiar în 
multe familii, copiii se consider  vinova i de violen ele care se întâmpl  la ei acas , acest aspect 
afectându-i pentru totdeauna. Familia are rolul ei foarte bine stabilit, iar p rin ii cu siguran  trebuie 
s  fie un exemplu pozitiv pentru copii.  

P rin ii trebuie s  dea dovad  de maturitate în toate încerc rile i problemele care intervin. Dac  
ne dorim o societate s n toas , trebuie s  avem cu to ii familii s n toase. 

Climatul de c ldur  din familie, preocuparea p rin ilor de a le oferi copiilor condi ii cât mai  
bune de via  constituie un factor important al educa iei. Rela iile care se stabilesc între p rin i i 
copii sunt de ata ament, de încredere reciproc  ceea ce face posibil  o bun  comunicare între ei.  

P rin ii trebuie s  comunice permanent cu copiii i nu doar prin vorbe ci i prin componente 
nonverbale, afectiv-emo ionale, gesturi vizibile.O privire încruntat  din partea p rin ilor îl poate face 
pe copil s  se izoleze, s  se team , în schimb o privire cald , tandr  care înso e te mesajul verbal îl 
face pe copil s  capete mai mult  încredere în el. Copilul face multe n zdrav nii, îns  p rin ii trebuie 
s  tie când i cum s -l opreasc  atunci  când efectul acestora d uneaz  atât lui cât i celor din jur. 
P rintele este un model de via  pentru copil. J. Look spunea: ,,Nu trebuie s  face i în fa a copilului 
nimic din ceea ce nu vre i s  imite.”  

Întotdeauna copiii înva  cum s  se poarte i s  fac  fa  situa iilor din via  în primul rând de 
la p rin ii lor. Dac  mama ip  constant la al ii, dac  trateaz  oamenii cu nerespect, copiii ei vor face 
la fel. Dac  tat l este neimplicat  în treburile casei, exist  mari anse ca b iatul lui s  fac  la fel atunci 
când va cre te, considerând c  a a este normal s  se poarte. 

P rin ii trebuie s  fie un model demn de urmat. Asta nu înseamn  c  trebuie s  fie perfec i, 
pentru c  la urma urmei dac  adul ii pot înv a din gre elile lor, i copiii vor beneficia de pe urma 
asta. Când copiii sunt mici este pl cerea lor s  î i imite p rin ii i s  le fac  pe plac: s  î i pun  vasele 
în chiuvet , s  se spele pe din i, s  spun  ,,te rog” i ,,mul umesc”, iar p rin ii r spl tesc  acest 
comportament. Când copiii cresc i încep s  interac ioneze cu cei din jur, ei devin oglinzi ale 
comportamentului pe care îl v d acas . Nu mai este vorba aici s  le fac  pe plac p rin ilor pentru a 
primi r splata. Din p cate, în ziua de azi parin ii se comport  tot mai urât: vorbesc urât, îi judec  pe 
ceilal i, bârfesc p rintii celorlal i copii, ip . Problema este c , inten ionat, copiii se uit  la p rin i  i 
înva ..  

Unul dintre cele mai importante domenii în care p rin ii trebuie s  fie un exemplu este cel al 
s n t ii. Conform unor studii recente, copiii care au p rinti supraponderali, au 80% anse s  sufere 
de obezitate în copil rie, o problem  în continu  cre tere în ziua de azi. Este greu s  î i convingi copiii 
s  fac  sport când ei te v d stând toat  ziua pe canapea mâncând chipsuri.  
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Acela i lucru este valabil i când e vorba de munca din greu. Copiii î i privesc p rin ii, cât 
muncesc i î i dezvolt  etica fa  de munc  de la ei. Dac  vrei  succes în via a copilului t u, este 
important s  îi ar i în primul rând c  cel mai important lucru pentru a avea  succes este munca din 
greu, dedicarea i perseveren a. A fi un exemplu pentru copil nu necesit  folosirea cuvintelor. Lec iile  
care se ofer  copiilor  prin exemplu concret sunt mult mai bune decât cele  care li se dau prin vorbe, 
dar nu se respet . 

Copiii au nevoie s  vad  ni te modele în fiecare zi în toate aspectele vie ii. Adultul trebuie s  
admit  în fa a copilului când gre e te, s  î i cear  scuze i s  spun  “nu tiu” atunci când nu tie ceva. 
În acest fel copiii realizeaz  c  i adul ii fac gre eli i c  nu le tiu pe toate, ceea ce îi ajut  s  se 
accepte pe ei în i i a a cum sunt atunci când vor face gre eli în via .  

Pentru a avea un copil de încredere, trebuie ca p rintele s  fie de încredere. Promisiunile trebuie 
respectate întotdeauna. Orice ar spune un p rinte are un impact deosebit asupra copilului.  

P rin ii sunt primele modele de via  ale copiilor lor, a a c  nu este suficient s  le spun  ce i 
cum s  fac , ci trebuie s  le-o arate, pentru c  cei mici copiaz  ceea ce v d la p rin i. 
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COALA ESTE… 

 

Prof. înv. primar Pescaru Irina 

Prof. înv. primar Cre  Ileana 

coala Gimnazial  Liviu Rebreanu, Bucure ti 

 

coala este locul unde se pun bazele educa iei unui copil i care contribuie la dezvoltarea 
personalit ii sale, într-un spirit bazat pe idealuri pozitive. coala este, sau m car ar trebui s  fie, acel 
loc în care copilul/elevul are posibilitatea de a- i dezvolta trei tipuri importante de rela ii: rela ia cu 
cei de vârsta lui, rela ia cu autoritatea i rela ia cu lumea informa iei. În afar  de menirea pe care o 
are, de a-l înv a pe copil s  citeasc , s  scrie, s  în eleag  i s   memoreze unele informa ii, poate 
cea mai important  lec ie pe care un copil o înva  la coal  este cum s  se descurce în via , cu alte 
cuvinte, înva  s  înve e.  

Un cadru didactic bun este cel care tie cum   s -i înve e pe elevi nu numai lec iile, ci i 
disciplina i autocontrolul, dar este con tient în acela i timp c  nimic nu poate fi f cut cu for a, 
împotriva voin ei copilului. Dorin a de a fi mai bun trebuie s  vin  în primul rând din partea elevului. 
Prin educa ia f cut  în coal , copilul ar trebui s  dobândeasc  acel sentiment al  responsabilit ii fa  
de ceilal i. Îns  chiar i cei mai buni profesori nu pot rezolva singuri problemele elevilor lor i de 
aceea este nevoie de o foarte strâns  colaborare cu p rin ii. În coal  copilul afl  o mic  parte din 
toat  informa iile existente în lume. Gra ie colii, copilul are posibilitatea s  descopere ce îl 
intereseaz  cel mai mult i pentru ce are înclina ie. Multe dintre informa iile dobândite acum sunt 
cele care îl motiveaz  pe copil s  aprofundeze lucrurile de  care este interesat, chiar i dup  terminarea 
colii. 

De asemenea, în coal  copilul are posibilitatea s  î i dezvolte mult mai bine unele procese 
psihice, precum memoria, gândirea, capacitatea de a analiza informa iile, abilit ile de calcul. Aici 
este locul unde înva  cum s  fie atent mai mult timp, pentru a reu i s  înve e cât mai multe lucruri. 
Copilul î i dezvolt  vocabularul, capacitatea de a în elege i de a se exprima atât verbal cât i în scris. 
Pe m sur  ce înainteaz  în vârst , copilul înva  s  în eleag  informa ii tot mai complicate i mai 
abstracte. Un profesor bun este cel care nu se rezum  doar la lec iile predate i atât, prin intermediul 
acestora el îi poate deschide apetitul copilului pentru un anumit domeniu, pe care acesta va dori s  îl 
aprofundeze ulterior. Tot în cadrul colii copilul ar trebui s  înve e cum s  studieze, cum s  filtreze 
informa iile, cum s  recunoasc  anumite gre eli de logic  i ce întreb ri s  pun  ca s  verifice dac  
informa iile sunt sau nu corecte.  

În alt  ordine de idei, pentru mul i dintre copii, coala este  locul unde socializeaz  cel mai mult, 
iar în urma contactului zilnic cu cei de vârsta lui, copilul începe s  înve e ce înseamn  cu adev rat o 
prietenie i î i dore te mult s  apar in  unui grup. La coal  acesta înva  cum s  comunice cu al i 
copii, cum s - i gestioneze singur conflictele, s  lucreze în echip  i s  în eleag  i s  respectele 
regulile, pentru a se putea integra.   

În ceea ce prive te autoritatea, coala are rolul de a-l face pe copil s  se simt  în siguran , s  
în eleag  ce sunt regulile i de ce trebuie ele respectate, s -l înve e cum s  cear  ajutor atunci când 
apare o situa ie pe care nu o poate controla, dar i s  recunoasc  dac  se confrunt  cu vreun caz de 
abuz de putere sau nu.   
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Ca s  rezum m, rolul educa iei în coal , în afar  de cel strict pedagogic, este s -l înve e pe 
copil cum s  se descurce printre cei asemenea lui, s -l ajute s  aib  un program i s  fie disciplinat, 
s -i formeze cultura general  i chiar s  îl preg teasc  pentru o meserie. Acestea ar fi cerin ele minime 
la rolul pe care ar trebui s -l aib  educa ia în coal .  

În cadrul colii, educa ia trebuie s  aib  în vedere i activit ile practice, pentru c  numai astfel 
copilul s  ia contact cu realitatea pe care trebuie s  o cunoasc  i s-o asume, cum este i cazul celei 
din familia sa, de la locurile de joac  etc. Gra ie colii, adaptarea la procesul de instruire i educa ie 
se realizeaz  cu ajutorul înv rii, care reprezint  de fapt preluarea i asimilarea experien ei sociale. 
Prin educa ia în coal , copilul î i dezvolt  unele capacit i, aptitudini, tr s turi psihice, forme 
comportamentale de integrare social  corespunz toare stadiului de dezvoltare somato-psihic  
individual  în diferitele etape de evolu ie de la copil rie la adolescen , fiec rei perioade 
corespunzându-i o treapt  superioar  de organizare func ional  i comportamental-adaptativ . De 
fapt, educa ia în coal  presupune c  aici este locul unde copilul de azi cap t  cuno tin e i se 
formeaz  adultul de mâine, cu o personalitate distinct .  

Interesul copiilor în perioada colar , activitatea de instruire i educa ie au cel mai mare rol în 
modelarea personalit ii viitorului adult. Activitatea devine sistematic , în cadrul colii i acas , iar 
munca depus  este apreciat  calitativ de profesori, de familie i de colegi. Modul în care este apreciat  
activitatea sa, rezultatele colare ob inute reprezint  pentru colar expresia propriei valori, m sura în 
care se poate angaja responsabil la continuarea efortului, atât personal, cât i în cel colectiv al clasei. 
În acest fel, rezult  c  educa ia în coal  se face nu numai pentru a dobândi noi informa ii, dar i 
pentru a forma  oameni cu personalitate distinct . 
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P RIN II- PRIMII DASC LI 

 

Prof. Pescaru Raluca,  

Gr dini a cu Program Normal Nr. 14 
 

 
Educa ia unui copil începe de acas ! Familia este locul de unde este nevoie s  înceap  educa ia 

copilului. Aici este prima lui coal  în care, avându-i pe p rinti ca modele, ca instructori, copii încep 
s înve e lec iile menite s -i c l uzeasc  în via  – lec ii de iubire necondi ionat , respect, încredere, 
lec ii de ascultare, polite e, st pânire de sine etc. Influen ele educa iei din c min au o putere 
hot râtoare în direc ia binelui sau r ului. În multe privin e acestea sunt t cute i progresive. Nu le 
putem contoriza pas cu pas, îns îi putem resim i impactul în rela iile copilului cu noi în ine ca i 
p rin i, cât i în rela ie cu ceilal i i mediul înconjur tor (încredere, ini iativ , deschidere spre nou, 
receptivitate, atitudine proactiv , exploratorie etc). 

Într-o societate liber  i democratic , rolul p rin ilor în cre terea i educa ia copiilor este 
indispensabil, primordial. Familia este prima coal  a copiilor, iar coala este a doua familie.P rin ii 
nu pot fi da i deoparte când vine vorba despre educa ia copiilor lor. Nimeni – nici ministrul, nici 
func ionarul, nici activistul – nu le poate înlocui p rin ilor purtarea de grij  fa  de copii. P rin ii 
ap r  cel mai bine interesul propriilor copii, le tiu nevoile i le cunosc stadiul de maturizare 
psihologic . Iubirea i d ruirea sufleteasc  ale p rin ilor pentru copiii lor sunt unice, de neînlocuit. 
Excep iile care reclam  interven ia statului sunt stabilite prin legi care pot fi îmbun t ite, dar trebuie 
s  r mân  excep ii. 

De altfel, dreptul p rin ilor de a avea un rol primordial în educa ia copiilor lor este consacrat de 
Constitu ia României care spune clar: „P rin ii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor 
convingeri, educa ia copiilor minori a c ror r spundere le revine.”(art. 29, alin.6).Cele mai importante 
conven ii interna ionale pentru drepturile omului au prevederi introduse cu scopul declarat de a limita 
puterea statelor în raport cu p rin ii. Declara ia universal  a drepturilor omului din 1948 stipuleaz  la 
articolul 26, alin 3: ”P rin ii au dreptul de prioritate în alegerea felului de înv mânt pentru copiii 
lor minori”.  Primul Protocol al Conven iei Europene a Drepturilor Omului consacr  i el la articolul 
2 (pag.32): „Statul, în exercitarea func iilor pe care i le va asuma în domeniul educa iei i 
înv mântului, va respecta dreptul p rin ilor de a asigura aceast  educa ie i acest înv mânt 
conform convingerilor lor religioase i filozofice.”Într-o societate liber , când vine vorba despre 
interesele copiilor, p rin ii sunt înaintea statului. Sunt drepturi ob inute în decembrie 1989 la care 
românii nu vor renun a. Doar în regimurile autoritare i dictatoriale statul i-a exclus pe p rin i din 
educa ia copiilor i a pretins, în numele unor ideologii nocive pentru natura uman , c  are proprietatea 
total  asupra educa iei, min ii i sufletelor celor mici. 

E unanim constatat de psihologi c  bazele educa iei se pun în familie atunci când ei afirm : „În 
familie i pe genunchii mamei se formeaz  ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”. 

Iat  a adar c  primii educatori i formatori în via a copilului sunt propriii lui p rin i, sub 
influen a c rora se dezvolt  personalitatea copilului. La aceasta concur  mobilitatea extrem de activ  
a copilului, limbajul care devine principala form  de comunicare, aten ia vie, percep ia extrem de 
acut , reac iile spontane, nea teptate, undeva la limita între instinct i con tient i desigur 
manifest rile emo ionale de pl cere - nepl cere, acceptare - respingere, veselie exuberant  - sup rare 
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pân  la lacrimi, pe principiul „totul sau nimic”. Dominant  la aceast  etap  este dorin a nest vilit  de 
a se juca, jocul reprezentând pentru copil acea lume mirific  în care se reg se te i la care trebuie s  
participi. „Fie-v  dragi copiii, apropia i-v  de ei i ve i vedea c  nu-s s lbatici. Între copii trebuie s  
fii i tu copil”, spunea marele povestitor al copil riei, Ion Creang . 

O alt  caracteristic  remarcabil  a copil riei este instabilitatea emo ional . Alternarea st rilor 
de bucurie i triste e, râs în hohote cu plâns sfâ ietor, este frecvent  ca stare emo ional , iar trecerea 
de la o stare la alta este extrem de facil . În acest context, spectrul emo- ional, ca i universul 
cu-noa -te-rii, se l rge te foarte mult, încât spre vârsta de patru ani emo iile iau forma sentimentelor 
manifeste, atitudinilor i chiar judec ilor morale pe care le face în virtutea a ceea ce i s-a oferit 
copilului sau pe care acesta le-a experimentat în familie. Aceast  adev rat  stare de spirit a copilului 
este surprins  foarte bine de Paulo Coelho când spune: „La aceast  vârst  copilul se bucur  f r  motiv, 
nu st  o clip  locului i ob ine prin perseveren  tot ceea ce î i dore te”. Privite lucrurile prin prisma 
evolu iei individuale, se poate spune cu deplin temei c  familia este de fapt o adev rat  coal  a 
emo iilor, pentru c  orice senza ie pe care copilul o încearc  este urmat  de o reac ie emotiv . 
Important este ca aceste reac ii emotive s  fie din categoria celor pozitive i s  se suprapun  nevoilor 
educa ionale ale copilului în cre tere i dezvoltare. 
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Rolul Familiei in Educatia Copilului 

 
PROFESOR: PETER SABINA                                                                         

 

 

Atmosfera cald  i de în elegere în familie reconforteaz  i creeaz  climatul necesar pentru 
munca intelectual  a colarului. Lipsa de în elegere, severitatea, exigen a prea mare sau “d d ceala” 
au efecte d un toare asupra copilului care se afl  în tensiune nervoas , mai ales în perioada testelor 
de evaluare sau spre sfâr itul semestrelor, când starea de oboseal  începe s  se instaleze.Datoria 
p rin ilor este de a-i ajuta: copiii pot i trebuie s  înve e “cum” trebuie s - i preg teasc  lec iile, cum 
s - i organizeze munca, timpul, via a.Unii p rin i gre esc în educarea copiilor prin schimbarea 
frecvent  a atitudinii: când sunt prea severi, când prea îng duitori. Sunt mai rare familiile în care 
ambii p rin i sunt în acela i timp fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tat l i mama pot avea 
atitudini diferite fa  de copil: unul prea sever, altul protector, gata de a-l r sf a i ap ra fa  de 
excesele impuse de cel lalt p rinte. 

Foarte frecvent, o astfel de situa ie este creat  prin diferen a de atitudine între p rin i i bunici, 
ace tia din urm  protejând copilul fa  de cerin ele disciplinare ale p rin ilor. În aceste cazuri copiii 
sunt nel muri i, nehot râ i cu privire la ce este bine i ce este r u, având o comportare neechilibrat  
i oscilant , neputând în elege ce atitudine s  ia în diferite ocazii, în familie sau în rela iile cu str inii. 

Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferen a fa  de ceea ce gânde te copilul este o alt  mare 
gre eal  educativ , care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-
problem  din punct de vedere social.În familiile dezorganizate copiii sufer  i prezint  tulbur ri 
nervoase, de somn, de poft  de mâncare, sunt tri ti, nelini ti i. Astfel de reac ii au copiii în cazul când 
p rin ii se ceart  frecvent, nu se în eleg, dar mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divor , 
lipsa îndelungat  a unuia dintre p rin i). 

Deosebite probleme se ridic  în familiile reconstituite printr-o nou  c s torie, între copilul din 
prima c s torie i tat l sau mama vitreg , între copiii proveni i din cas toria anterioar  a celor doi 
parteneri. Dac  nu dau dovad  de în elegere, de afec iune, dac  nu încearc  s   i-i apropie, s -i 
priveasc  apropiat, ace tia devin dezadapta i, tri ti, retra i sau înc p âna i, neascult tori, ambele 
forme de reac ie determinând sc derea randamentului colar, ob inerea de note slabe la înv tur . 
Psihicul copilului este sensibil fa  de situa iile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimb ri de afec iune fa  de el i între p rin i, este puternic tulburat de certuri, neîn elegeri. 

Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalit i armonioase, c ldura 
c minului p rintesc, afec iunea p rin ilor, în elegerea familial  sunt esen iale. În cre terea, educarea 
i formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corect  a în elegerii i afec iunii cu 

autoritatea p rinteasc , astfel încât s  lucreze disciplinat, dar cu pl cere, respectându- i i iubindu- i 
p rin ii. Dac  sunt neascult tori sau gre esc uneori, s -i “pedepsim cu vorba”, s  le explic m calm i 
cu fermitate ce au gre it, vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne în eleg i pe care-i iubim. S  nu 
insult m, s  nu lovim copilul care a gre it, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va 
obi nui cu b taia, se va îndep rta suflete te de noi “Meseria” de p rinte este grea. De aceea trebuie 
s  fim buni p rin i, plini de afec iune, pentru ca grija i eforturile noastre s  fie r spl tite prin 
dragostea i bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic i afectiv.  

Adev rata c ldur  familial  se întâlne te în familiile în care p rin ii sunt în bune rela ii, se 
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preocup  suficient, cu dragoste, dar i cu autoritate p rinteasc  de copiii lor, pentru care sunt i trebuie 
s  r mân  modele vii, exemple demne de urma O mare importan  are i nivelul de instruire, bagajul 
de cuno tin e al p rin ilor, pentru buna educare i pentru a putea ajuta în preg tirea lec iilor acas . 

S  avem grij  s  nu rezolv m noi, p rin ii, temele copilului, ci doar s -l ajut m, s -l îndrum m 
prin explica ii cât mai corecte i clare. P rin ii care rezolv  singuri problemele, deseneaz  sau scriu, 
care practic îl înlocuiesc în munc  fac o mare gre eal : copilul r mâne dependent, nu se obi nuie te 
s  judece i s  lucreze singur, devine comod, r sf at i, cu vârsta, va deveni lene . Prin men inerea 
unor leg turi permanente, strânse cu coala, cu înv torul, ca i prin urm rirea cu aten ie discret  a 
prieteniilor pe care le leag  în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-l feri de 
exemple i comport ri rele, p rin ii pot avea mai mult  siguran  în educarea copilului lor, în 
conturarea, formarea, dezvoltarea personalit ii acestuia. 
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Importan a educa iei copilului n familie i n coal  

Prof. nv. primar Péterfi Iuliana Izabela 

coala Gimnazial  ,,Petre N. Popescu” Vân tori, jud. Mure  

 
 ,, coala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul con tient i de colaborarea p rin ilor. 

Educa ia dat  n coal  se dovede te a fi munc  irosit  i ineficace, dac  familia e ostil  i 
indiferent .” (H. H. Stern-Educa ia p rin ilor n lume) 

 Rolul familiei este foarte important în ceea ce prive te dezvoltarea educa iei copilului, atât ca 
colar cât i ca viitor adult, capabil s  fac  fa  provoc rilor vie ii. coala joac  un rol important n 

educa ia copiilor, dar cel mai mult conteaz  ,,lec iile” primite n familie. Acestea ajut  la dezvoltarea 
personalit ii copilului, pun baza cuno tin elor despre natur , societate, deprinderilor igienice, 
obi nuin elor de comportament, interrela ion rii cu cei din jur.  

P rin ii, familia au o mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor 
copilului. Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania 
p rin ilor, a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important  colaborarea între 
p rin i i coal . 

 
Implicarea activ  a p rin ilor în educa ia copiilor are un impact pozitiv aupra acestora prin: 
- ncurajarea copiilor s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at atât acas  cât 

i la coal . 
- Prezen a zilnic  a copiilor la coal , punctualitate, respectarea unor obiceiuri pozitive acas  i 

la coal . 
- ncurajarea copiilor s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare. 
- Implicarea p rin ilor în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile: prin mp rt irea 

preocup rilor comune, petrecerea unui timp de calitate cu copiii. 
- Comunicarea familie- coal / coal -familie prin cererea i oferirea de informa ii despre copii, 

pentru ca educa ia acestora s  fie de calitate. 
-Discu ii cu copiii despre viitorul, speran ele i visurile lor.  
Pentru a- i putea ajuta copiii s  reu easc , p rin ii trebuie s  tie i s  în eleag  ce înva  ace tia 

la coal  i cum pot s  îi sprijine în vederea progresului. 
Înv area împreun  în familie este distractiv , încurajând i dezvoltând abilit i pe care copiii 

le vor folosi mai târziu în via .  
Dac  n cadrul familiei se pun bazele educa iei, coala este institu ia care organizeaz  tr irea 

unor experien e de nv are. Ea urm re te atingerea unor obiective, scopuri, idealuri cu ajutorul unor 
metode i mijloace tiintifice, informeaz  si formeaz  copiii inând cont de anumite principii, 
evaluând modul n care obiectivele au fost atinse. 

 
   coala este institu ia social  n care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc . 

Procesul de nv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv n formarea omului. Misiunea 
colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerin ele vie ii sociale. 

Procesul de educa ie din cadrul colii este ndrumat i condus de persoane preg tite n mod special 
pentru acest lucru. 
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Menirea colii nu este numai de a nzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a le stimula calitatea de om.  

Astfel, de i coala este important , nu trebuie confundat  cu educa ia, doarece 
Educa ia nseamn  mai mult decât a merge la coal . 

Dac  trecem dincolo de ideile preconcepute, educa ia poate fi definit  ca proces de nv are, 
de dobândire a cunoa terii, de dezvoltare a unor abilit i, valori, convingeri i obiceiuri. 

Educa ia are loc deseori sub ndrumarea familiei, a unor educatori, ns  fiecare dintre noi ne  
putem educa i singuri. Acest ,,secret” trebuie s -l nve e fiecare copil/elev atât n familie cât i la 
coal . Educa ia poate fi f cut  oriunde, oricând i de c tre oricine, indiferent de vârst , etnie, sex.  

Educa ia nu are nevoie de un decor anume. De fapt, orice experien  care are ca 
rezultat dezvoltarea modului de a gândi, a sim i sau a ac iona poate fi considerat  o experien  cu 
caracter educativ. 

n concluzie, educa ia este o form  de nv are care nu se termin  niciodat  i se poate realiza 
oriunde: acas /familie, coal , la joac , pe strad  etc. 
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IMPORTAN A FAMILIEI ÎN EDUCA IA COPILULUI  

 

prof. înv. pre c.: Petre Niculina  

Gr dini a: Nr. 1 Morteni 
 
 
  
Mediul în care copilul se na te, tr ie te primii ani ai vie ii, se dezvolt  i se formeaz  pentru 

via a îl ofer  familia. Astfel, familia are rolul central în asigurarea condi iilor necesare trecerii prin 
stadiile de dezvoltare ale copil riei, condi ii ce stau la baza structur rii personalit ii individului. 
P rin ii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz  constant înc  din 
prima zi a vie ii; familia este modelul pe care copilul îl imit . Totodat , modul de via  al familiei 
este principalul reper în via  al copilului.  

Comunicarea intrafamilial  influen eaz  decisiv dezvoltarea psihofizic  a copilului, formarea 
personalit ii lui. Copiii î i observ  proprii p rin i cum ac ioneaz  în rolul de p rin i. Primele 
deprinderi de via  s n toas  ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de 
alimenta ie s n toas ), acestea constituind suportul dezvolt rii ulterioare i î i pun amprenta asupra 
întregii personalit i. Tot în familie, copilul î i însu e te limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, 
corectitudinea exprim rii depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia 
interac ioneaz  i îi solicit  pe copii. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc.  

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult, p rin ii oferind copilului 
exemple de comportamente în diferite contexte. De la p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce este 
bine i ce este r u, ce este drept i ce este nedrept, ce este frumos i ce este urât în comportamente. Ei 
sunt primele modele pentru modul în care s  ac ioneze ulterior ca p rin i. Baza form rii unui 
comportament corespunz tor al copilului este rela ia afectiv  cu p rin ii. Dragostea cu care p rin ii 
î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  aib  încredere în propriile for e. Totodat , 
educarea copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca regulile s  nu se 
transforme în disciplin  de fier. Asta nu înseamn  c  îi facem toate poftele sau c  îl l s m s  fac  
orice. Este necesar s  fix m limite, întrucât copilul trebuie s  înve e ce înseamn  a teptarea, amânarea 
dorin elor.  

Cea mai pre ioas  recompens  pentru copil nu este cea material  (dulciuri, juc rii, bani), ci 
exprimarea mul umirii i bucuriei pe care p rintele i le arat  când face o fapt  bun . De aceea, este 
important s  îl l ud m ori de câte ori se dovede te bine crescut. Exprimarea sentimentelor este 
eficient  i în administrarea pedepsei. Dezam girea, nemul umirea p rintelui, ignorarea dau rezultate 
mai bune decât o ceart  sau o palm .,P rin ii trebuie s  îi explice clar copilului ce are voie s  fac  i 
ce nu, s  stabileasc  reguli realiste, echilibrate i s  îi spun  dinainte ce se va întâmpla dac  nu le 
respect . Totodat , este important ca amândoi s  fie consecven i în educarea copilului. Dac  mama îl 
înva  s  spun  mul umesc, tat l nu va trece cu vederea când copilul uit  s  fie respectuos. În acela i 
timp, p rin ii trebuie s  fie în eleg tori i s  accepte gre elile involuntare. S  nu uite c  i adul ii 
gre esc uneori, dar mite copiii.  

Între 5 i 6 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la gr dini , st  cu bona sau cu 
bunica i, pentru c  nu va mai fi tot timpul al turi de p rin i, este necesar s  i se dezvolte mai mult 
capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii i adul i. Încuraja i-l s  se exprime, l sa i-l s  termine 
ce are de spus i nu îi face i observa ii în public. Replicile de genul "taci din gur , c  e ti mic i nu ai 
dreptul s  vorbe ti" sau prelegerile inute în public nu fac decât s  umileasc  i s  inhibe copilul.  
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La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care desf oar  un amplu 
proces instructiv-educativ i are cadre cu preg tire profesional  corespunz toare, ce aplic  metode i 
procedee pedagogice consacrate. Educatoarea grupei trebuie s  cunoasc  specificul fiec rui stadiu de 
dezvoltare a copilului, disponibilit ile intelectuale precum i particularit ile lui comportamentale i 
caracteriale. Ea se preocup  de socializarea pre colarului prin integrarea lui în mediul gr dini ei, 
oferindu-i prilejul s  cunoasc  mediul înconjur tor. Treptat, cu mult  r bdare, educatoarea este cea 
care cultiv  încrederea în propriile posibilit i ale copiilor, integrând în jocuri i activit i copiii timizi, 
efectuând munca suplimentar  individualizat  cu copiii cu deficien e verbale, folosind jocul i 
juc riile existente pentru a-i apropia de acestea.  

Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia iar acest rol deriv  din faptul c  
este un serviciu specializat, cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vârste 
cuprinse între 3-6 ani.  

C ldura raporturilor dintre p rin i i educatoare, încrederea i respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informa ii - pentru care trebuie s  g sim întotdeauna timpul necesar. Astfel, 
educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu i natural mod s  urmeze calea just  în raporturile 
cu copilul s u, s  previn  îndep rtarea lui sufleteasc , s  înl ture eventualele caren e educative. 
Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub forma unui 
sistem bine închegat, pentru atingerea elului comun: educarea copilului. 
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Rolul familiei i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof. Petre Simona-Cristina 

Liceul Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia, jud. Ialomi a 

 
Familia, ca institu ie fundamental  în toate societ ile, este prima coal  a copilului i 

contribu ia pe care o are la educa ia acestuia poate favoriza sau îngreuna activitatea colii. P rin ii 
dau copilului primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele norme i reguli de conduit , 
dar i climatul socio-afectiv necesar dezvolt rii sale armonioase. De aceea, rolul familiei nu se poate 
rezuma la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie 
v zut  ca primul factor în educa ia i instruc ia copilului i un continuator al cerin elor impuse de 
practica educa ional-institu ionalizat . 

coala trebuie s  fie un loc în care copiii s  vin  cu pl cere. Activit ile colare nu trebuie s  
reprezinte o ruptur  în via a copilului, mediul colar nu ar trebui s  fie unul rigid, ci unul relaxant, în 
care copilul s  se manifeste cu spontaneitate, s  înve e jucându-se, s  beneficieze de un climat cald, 
calm, protector i încurajator. 

Astfel, speciali tii în educa ie ne ofer  câteva sfaturi utile prin care s  încuraj m copiii s  
priveasc  înv area cu ochi buni: 

 În raport cu activitatea colar , copilul trebuie s  îi considere pe p rin i ni te parteneri dispu i 
s  ofere sprijin la nevoie, de aceea comunicarea în cadrul familiei este extrem de important . 

 Înv area eficient  se realizeaz  într-o atmosfer  pl cut , suportiv , în care copilul simte c  
poate decide, c  are un anumit grad de libertate, în care are voie s  gre easc  i în care este sus inut 
s - i corecteze gre elile, nu criticat pentru ele sau comparat. 

 P rin ii trebuie s - i întrebe copilul ce a f cut la coal , s  asculte cu interes ceea ce acesta 
poveste te, s  se amuze împreun  de întâmpl rile hazlii, s -l încurajeze s  spun  atât aspectele 
pl cute, dar i pe cele nepl cute din ziua respectiv . Ar tând un interes deosebit pentru activitatea de 
la coal , p rintele dovede te copilului c  înv area este un lucru serios, care îl preocup , i, astfel, 
copilul va fi mai implicat. 

 P rin ii sunt cei care îl sprijin  necondi ionat pe copil, oferindu-i solu ii optime pentru 
rezolvarea unor situa ii ap rute coal : ei îi pot da sfaturi utile, pot împ rt i din experien a lor de 
colari, se pot consulta cu înv torul (profesorul) pentru a rezolva împreun  unele situa ii. 

 De asemenea, nu trebuie uitat faptul c  exemplul p rin ilor contribuie major la educa ia 
copilului. De exemplu, dac  p rintele dore te s -l obi nuiasc  pe copil s  citeasc  în timpul liber, 
poate organiza acas  „Lectura de sear ”, un interval de timp în care, împreun , to i membrii familiei 
citesc ceva ce le place. 

 Copilul este motivat s  înve e dac  ceea ce înva  este legat de realitate, dac  este util i îl 
ajut  în via a cotidian , dac  porne te de la ceea ce cunoa te i de la ceea ce corespunde experien ei 
sale. 

 Înv area este o experien  personal  la care el are nevoie s  participe. El înva  dac  
interac ioneaz  direct, ac ioneaz  practic, aplic , dac  analizeaz , apreciaz , observ , extrage 
concluzii, adic  dac  este implicat activ mental i, mai ales la vârste mici, senzorial i motric. 

 Copilul înva  mai bine atunci când simte c  este apreciat pentru efortul s u, c  este sus inut 
i sprijinit s  dep easc  obstacolele, frustr rile pe care le presupune înv area. 

coala i familia urm resc acela i scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni 
multilateral dezvolta i. 
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Pentru realizarea acestui scop unic este necesar  unitatea de ac iune, concordan a dintre 
mijloacele specifice de influen are folosite de aceste doua institu ii sociale. 

coala este interesat  s  colaboreze cu familia, s - i fac  din ea un aliat, pentru ca ac iunea sa 
educativ  s  fie mai profund  i de durat . Colaborarea colii cu familia este necesar  i în vederea 
unei inform ri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportamentul acestuia. 

În convorbirea cu p rin ii, cadrul didactic trebuie s  dovedeasc  mult tact. S  aib  atitudinea 
unui prieten, nu a unui ef care d  ordine. S  fie apropiat, s  g seasc  argumente potrivite i temeinice, 
ca p rin ii s  le accepte fiind convin i de utilitatea lor, dar s  nu renun e la convingerile sale dac  
acestea sunt bine întemeiate. Cadrul didactic se va interesa de modul cum este respectat regimul zilnic 
al copilului, cum este ajutat acesta la înv tur , dac  are create condi ii bune de preg tire a temelor, 
cum se comport  copilul fa  de p rin i, fra i, bunici cum se comport  ace tia fa  de el, ce influen e 
pozitive i negative se exercit  asupra lui, cu ce se ocup  în timpul liber, ce prieteni are, cum se 
odihne te i cum se hr ne te, care este starea s n t ii lui, ce interese manifest . 

Între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite 
reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii.  

Un parteneriat familie- coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru to i cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul. Cadrele 
didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl intereseaz  i-l 
pasionez , iar parin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce fel s -l motiveze i s -
l ajute.  

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 
de cerin ele vie ii sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane 
preg tite în mod special pentru acest lucru. Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un 
bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om.  

coala a r mas punctul de pornire al orient rii colare i profesionale prin ac iuni de informare 
asupra posibilit ilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale i a aptitudinilor, 
de discutare a criteriilor dup  care elevii î i decid viitorul i ponderii de implicare a p rin ilor în 
alegerea colii i a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dac  profesia aleas  este cea dorit  de copil 
i dac  aceasta din urm  are disponibilit i intelectuale. În via  nimic nu este garantat sut  la sut . În 

cele din urm , fiecare copil va trebui s  aleag  singur calea pe care vrea s  mearg . ansele de a 
influen a un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute dac , prin aceste dezbateri, lectorate, 
activit i de consigliere, p rin ii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre 
dezvoltarea i comportamentul tipic al copilului.  

Pân  la cuprinderea într-o unitate de înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. 
Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt ponderea se schimb , rolul mai mare îl are coala, 
dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de neglijat. Între ac iunile educative ale celor doi factori 
exist  mai degrab  un raport de complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s  o 
completeze pe a celuilalt.  

Mediul colar îi ofer  copilului un prim mediu socializator de tip organiza ional: 
 introduce în rela iile copilului cu adultul o anumit  distan  social ;  
 ofer  copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convie uire cu ceilal i;  
 creeaz  copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui;  
 îl familiarizeaz  pe copil cu microgrupul social în cadrul c ruia înva  s  devin  partener, s  

joace unele roluri sociale;  
 îl obi nuie te pe copil cu programul orar, cu programul de via , cu schimbarea mediului de 

existen ; 
 stimuleaz  dezvoltarea autonomiei personale i a independen ei.  

Se constat  c  unele familii manifest  total  încredere în rolul pe care coala îl are asupra 
dezvolt rii copilului, pe când altele sunt dezinteresate.  
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Parteneriatele dintre coal  i familie pot:  
a. ajuta profesorii în munca lor;  
b. perfec iona abilit ile colare ale elevilor; 
c. îmbun t i programele de studiu i climatul colar;  
d. îmbun t i abilit ile educa ionale ale p rin ilor;  
e. dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor;  
f. conecta familiile cu membrii colii. 
În ceea ce prive te rela ia coal -familie se impun deschideri oferite p rin ilor privind aspectele 

colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele medicale, juridice etc. Un studiu realizat în ceea ce 
prive te necesitatea colabor rii coal –familie enumer  patru motive pentru care coala i familia se 
str duiesc s  stabileasc  leg turi între ele:  

a. p rin ii sunt juridic responsabili de educa ia copiilor lor;  
b. înv mântul nu este decât o parte din educa ia copilului; o bun  parte a educa iei se petrece 

în afara colii;  
c. cercet rile pun în eviden  influen a atitudinii parentale asupra rezultatelor colare ale 

elevilor, în special asupra motiva iilor înv rii, precum i faptul c  unele comportamente ale 
p rin ilor pot fi favorizate datorit  dialogului cu coala; 

 d. grupurile sociale implicate în institu ia colar  (în special p rin ii i profesorii) au dreptul s  
influen eze gestiunea colar .  

În general, toat  lumea apreciaz  efectele benefice ale unei particip ri foarte active a p rin ilor 
la activit ile colare. Numeroase cercet ri la nivel de înv mânt primar i chiar secundar au pus în 
eviden  aspectul determinant al calit ii interac iunii dintre familie i coal  asupra educa iei copiilor. 
Aceast  recunoa tere a importan ei p rin ilor în favorizarea succesului colar al tinerilor a determinat 
autorit ile educative s  sus in  necesitatea înt ririi leg turilor dintre p rin i i coal . De altfel, în 
contextul actual, aceste leg turi par a fi mai necesare ca niciodat . Într-adev r, misiunea social  a 
colii dep e te tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului colar 

având în vedere i faptul c  mul i p rin i sunt prea preocupa i de problemele familiale, profesionale 
sau sociale pentru a putea urm ri evolu ia copiilor lor sau coeren a dintre educa ia pe care copilul o 
prime te în familie i cea colar .  

Atât p rin ii cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel de colabor ri. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bun  cunoa tere reciproc  i dep irea 
stereotipurilor, i continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfâr it, 
colaborarea este benefic  i pentru coal , p rin ii aducând deseori resurse suplimentare ce pot sus ine 
rolul educativ al colii dar ofer  i un cadru pentru o continu  reevaluare.  

Educa ia, sub toate formele ei, e chemat  s  g seasc  solu ii prin care copilul s  se adapteze 
rapid i eficient la societatea în care tr ie te. Oricât s-ar str dui, coala nu poate înlocui restul 
institu iilor care au misiunea de formare a cet enilor con tien i, cu o conduit  civilizat . Educa ia 
elevilor în coal  nu are sor i de izbând  f r  o colaborare strâns  cu al i factori activi implica i în 
procesul instructiv-educativ. Între ace tia, familia, considerat  dintotdeauna celula de baz  a societ ii 
i „un soi de personalitate colectiv " de a c rei armonie general  depinde dezvoltarea personalit ii 

copilului, are un rol foarte important în ajutorul pe care trebuie s  îl dea colii.  
Oricine lucreaz  în înv mânt observ  cum familia nu mai poate realiza astfel de temelie 

ubred , coala nu poate construi certitudini. Formarea ca cet ean se afl  sub influen a societ ii i 
în special a familiei.  

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta (lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului, serb ri colare). 
P rin ii trebuie s  vad  în cadrul didactic un prieten, un colaborator, un om adev rat care îi poate 
ajuta prin atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi eze.  

A adar, o sarcin  a colii este s  identifice situa iile problem  din familiile copiilor, s  dirijeze 
pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare 
coala-familie este determinant  în educarea copiilor. Educa ia în familie devine astfel un proces de 

preg tire pentru via , prin întâmpinarea i rezolvarea problemelor de via . 
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  În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, familia i coala, trebuie s  aib  acela i 
scop – formarea personalit ii umane integrale i armonioase. 
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Cei apte ani de acasa! ,,Din suflet, pentru mama! 

 
Educatoare Petrea Mihaela,  

Gr. P. N. Holboca, Scoala Profesionala Holboca, Iasi 
 

 

Cei sapte ani de acasa-repere pentru dezvoltarea principiilor unei educatii sanatoase. 

 Traim intr-o era in care respectul fata de aproapele nostru este mult diminuat. 

 Traim intr-o era in care impactul telefoanelor este tot mai prezent in viata copiilor nostri. 

 Traim intr-o era in care parintele este foarte ocupat si uita ca timpul petrecut alaturi de copilul 
lor trebuie sa fie timp de calitate, cu implicatii active in viata celor mici. Viata reprezinta cumul de 
reguli. 

Uitam de multe ori ca orice actiune efectuata va fi un model pozitiv sau negativ pentru viitorul 
adult. 

Parintii uita adesea faptul ca simpla lor prezenta, actiunile, trairile, exteriorizarile, rezolvarea 
unor situatii de viata sunt exemple in formarea si dezvoltarea copiilor lor. 

  As   enumera cateva rutine care duc la o dezvoltare armonioasa si au impact pozitiv,in 
timp,asupra copilul mic. 

    1. Salutul-este primul semn al politetii. Este esential in stabilirea unor relatii cu cei din 
jur,este o dovada ca este bine crescut. 

   2. Formulele de politete-chiar daca sunt mici si poate la inceput nu inteleg  sensul cuvintelor 
,,multumesc”, ,,te rog” , folosite  in primul rand de catre  adulti in actiunile de zi cu zi,vor deveni 
automatisme  si pentru cei mici ,cu treceea anilor intelegind eficienta lor.  

   3. Copilul trebuie solicitat si implicat indirect in situatii sociale  alaturi de adulti . Astfel, prin 
puterea exemplului vor dezvolta abilitati sociale si ei (ex.-mergem la teatru,la restaurant,in vizita la 
prieteni,etc) 

   4. Copiii trebuie angrenati in activitatile casnice zilnice, dandu-li-se sarcini usoare(strange 
jucariile,aseaza hainutele tale, aseaza tacamurile). 

   Practic prin tot ceea ce facem noi adultii sa nu uitam sa ii conectam ca intr-un joc, si pe  ei la 
realitatile de zi cu zi, implicandu-i in ele, prin sarcini simple, specifice particularitatilor de varsta. 

Pe masura ce vor creste, vor aplica aproape involuntar ceea ce au vazut in familie. Toate acestea 
vor fi aprofundate in ciclurile de scoala ce le vor urma,un factor important mai tarziu in dezvoltarea 
armonioasa a copilului  fiind si buna colaborarea  dintre copil, familie, scoala. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 
profesor logoped, ADELA-MARIA-PETRENCIU, 

coala Gimnazial  Special  Centru de Resurse i Documentare privind                                       
Educa ia Incluziv  / Integrat , Cluj-Napoca 

 
,,…Eu sunt copilul 

Tu ii în mâinile tale destinul meu, 
Tu determini în cea mai mare m sur , 
Dac  voi reu i sau voi e ua în via . 

D -mi, te rog, acele lucruri 
Care s  m  îndrepte spre fericire, 

Educ -m , te rog, ca s  pot fi, 
O binecuvântare pentru lume. 

(din Child`s Appeal, Mamie Gene 
 
 
Expresia „cei apte ani de-acas “ este folosit , în general, pentru a descrie conduita unei 

persoane într-un context anume, îns , cu to ii credem c  educa ia din primii ani de acas , de care cei 
mici au parte în  familie, define te în bun  m sur  viitorul adult. 

Înc  de la na tere, fiecare etap  din via a copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii sale 
afective, motrice i intelectuale. Chiar dac , aparent, lucrurile decurg „de la sine”, exist  factori care 
pot influen a aceast  dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din ace ti factori in strict de mediul 
familial i de felul în care cei care intr  în contact cu copilul se raporteaz  la lumea din jur. 

Orice copil are dreptul la educa ie. i pentru ca aceasta s  fie una de calitate i  în acord/adaptat  
nevoilor copilului, to i factorii implica i în procesul educativ trebuie s  lucreze în parteneriat: p rin i, 
coal , comunitate. 

Educa ia este un proces al c rui scop esen ial este acela de a facilita o anumit  modificare de 
comportament.  

Rela ia dintre membri echipei multidisciplinare din coal , format  din profesioni ti precum: 
înv tor, profesori, consilier colar, profesor logoped i sus inut  de p rin i, este esen ial  în 
dezvoltarea abilit ilor de via  ale elevilor, ac iunile vizând toate palierele de dezvoltare ale acestora: 
cognitiv, comportamental, emo ional, social. 

Cu to ii trebuie s  încerc m s  furniz m sprijin  i informa ii,  în vederea ob inerii unei reu ite.  
P rin ii sunt partenerii no tri în rezolvarea problemelor colare, în procesul instructiv-educativ 

al copilului. De cele mai multe ori  progresele se eviden iaz  repede dac  p rin ii  se implic  activ în 
acest rolul i realizeaz  acas  toate sarcinile recomandate de noi. 

Familia este prima coal  a copilului. P rin ii - asigur  satisfacerea nevoilor primare (hran , 
îmbr c minte, locuin , cheltuieli zilnice etc. Tot ei sunt cei care asigur  un climat familial afectiv i 
moral bazat pe sentimentul de siguranta i securitate social , necesar form rii i dezvolt rii 
personalit ii copilului,  reprezentând i un exemplu pentru acesta. 

A educa un copil, înseamn  : a-i oferi un climat familial corespunz tor, a-l înv a principii de 
via , a-l expune la situa ii în care s  existe echilibru între autoritate – libertate – respect, a-l ajuta s  
se dezvolte armonios în mediul s u familial i psihosocial de via . 
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Ingredientele unei educa ii de success care are la baz  cei apte ani de acas  con ine: 
 

 salutul – la început, în prima etap  a vie ii, prin fluturarea mâinii, apoi, mai târziu, prin 
oferirea unui  „bun  ziua”; 

 comportamentul adecvat în public: copilul r spunde la întreb ri, î i a teapt  rândul f r  a-l  
întrerupe pe cel care vorbe te; 

 polite ea: este politicos în rela ia cu copiii, în jocul cu ace tia, î i respect  partenerii de joac , 
în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor specifice vârstei lui; 

 în elegerea i respectful normelor sociale: ne a tept m rândul la magazin, la medic sau la 
leag nul din parc, spunem „te rog”, „mul umesc” i „cu pl cere”; 

 manierele la masa: folosirea eficient  a tacâmurilor,  respectul comesenilor i a celui/celei 
care serve te masa. 

 recunoa terea  gre elilor. folosirea cuvintelor magice: „îmi pare r u”, „te rog”. 
 
Ca p rinte, trebuie s -l iube ti i s  manife ti dorin a de a-l cunoa te, s  stii care-i sunt nevoile, 

interesele, succesele, insuccesele, tr irile; s -l aju i s  în eleag  toate experien ele de via , s  ia 
decizii cât mai corecte. Un p rinte informat i implicat va ti cum s  trec  de la o educatie autoritara 
la o educatie mai permisiv , ancorat  în  realitate, va  deveni prieten cu copilul va înv ta c  în timp 
ce reac ioneaz  emo ional atunci când gre este, nu este suficient, si c  este necesar s  priveasc  i 
solu iile alternative la problem ; îi va acorda timp din timpul lui, un timp de calitate,  îi va  vorbi în 
egal  m sur  despre caliit ile sale, despre reu itele sale, îl va înv a  s - i autoevalueze corect 
ac iunile. 

coala are misiunea de a educa genera iile în cre tere. Ea poate fi ini iatoarea unor programe 
de parteneriat ce ar urm ri sporirea calit ii vie ii, ar promova valori precum: responsabilitatea, 
conlucrarea, participarea, transparen a i comunicarea. 

Educa ia este eficient  dac  cei implica i direct sau indirect în acest proces nu sunt indiferen i 
fa  de problemele cu care se confrunt  coala, au încredere i coopreaz  pentru rezolvarea lor, i se 
simt responsabili pentru rezultat.  

Parintii sunt primii mentori reali în via a copilului, furnizandu-i primele repere de orientare în 
lume, primele informa ii i înv turi despre lucrurile i fenomenele din natur  i din societate , 
primele sfaturi, norme i reguli de conduit .  

Cre terea i educarea copilului, ceea ce înseamn  “bun” pentru el, se afl  într -o dinamic  
permanenta de la o cultur  la alta, de la o perioad  la alta. P rin ii trebuie s  devin  con tien i de 
influient  pe care o exercit  în via a copilului, s  cunoasc  c  educa ia dat  propriului copil este 
diferit  de cele precedente, c  societatea viitoare va fi diferit  de celelalte, iar copilul trebuie preg tit 
corespunzator.  

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 
Liliana Stan – “Dezvoltarea copilului i educa ia timpurie “, Ed. Polirom, 2019; 
E. Verza – “Psihologia copilului“, Ed. Trei, 2017 
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coala i familia 

 

Prof. înv. primar Petrencu Simona-Paraschiva,  

coala Gimnazial  Nr. 28 ”Dan Barbilian” Constan a 
 
 
 
Înc  din cele mai îndep rtate timpuri, coala este considerat  institu ia care îi ajut  pe cei mici 

s  devin  oameni pe care societatea s  se bazeze. Un lucru este cert i trist din p cate, societatea se 
schimba, dar coala nu. Nu putem s  consider m ca noi, cadrele didactice, formam caractere preg tite 
pentru societate în condi iile în care curriculumul este neschimbat i f r  un upgrade. Tocmai de la 
acest punct doresc s  pornesc, iar studiul s  debuteze cu aceast  întrebare: este preg tit  coala pentru 
noua societate? 

Cuvântul „ coal ” provine din grecescul  [skhol ] i se referea la timpul liber (r gazul) 
destinat lecturii, reflec iei, interoga iilor de factur  filosofic , dezbaterilor de nivel academic, fiind 
deosebit de timpul destinat muncii fizice. A adar, scoala trebuie s  fie locul unde ne punem întreb ri, 
iar r spunsurile nu întârzie s  apar , locul în care înv  s  cresc s n tos din punct de vedere psihologic 
i locul unde înv  s  tr iesc. F când o paralel , scoala de acum se reg se te destul de pu in în genez  

cuvântului. În acest moment elevii studiaz  o serie de discipline care îngr desc acest aspect al 
libert ii i al reflec iei. Copiii nu mai au timp s  reflecteze la propriile dorin e i gânduri, ci sunt 
mâna i de curricula profesorului i rigid  programa colar . 

Educa ia în familie este o parte integrant  a educa iei. Factorul care exercit  cea mai mare 
influen  asupra copiilor, al turi de coal , este familia. Înc  de la începutul secolului trecut, Kant  
scria faptul c   "P rin ii care au primit ei în i i o educa ie sunt deja ni te modele dup  care se îndreapt  
copiii. Dar pentru a-i face pe ace tia mai buni, este necesar s  facem din pedagogie un studiu; altfel 
nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educa ia este încredin at  unor oameni cu preg tire rea". 

Din perspectiv  istoric , educa ia p rin ilor - ca i educa ia (poporului) în general - apare 
necesar , atât pentru cre terea i educarea copiilor, cât i ca o cale de emancipare spiritual  i social , 
ca un vector al democratiz rii educa iei i societ ii. 

Atunci când p rin ii, elevii i ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri 
în educa ie, se creeaz  în jurul elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze. 
Parteneriatele trebuie v zute ca o component  esen ial  în organizarea colii i a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simpl  activitate cu caracter op ional sau o problem  de natura 
rela iilor publice. 

Se prevede c  în rile Comunit ii Europene s  se treac  la o nou  etap  a colabor rii colii cu 
familia în care accentul este pus pe un angajament clar stabilit între p rin i i profesori, pe un "contract 
parental" privind copilul individual; contractul între familie i coal  nu se mai consider  doar ca un 
"drept op ional", ci ca un sistem de obliga ii reciproce în cooperarea p rin ilor cu profesorii. 

Concluzionând, coala este preg tit  pentru noua societate, doar în strâns  colaborare cu 
familia. Aceast  rela ie este parte dominant  în procesul instructiv-educativ care poate influen a 
considerabil evolu ia umanit ii.  

Bibliografie: 1. Bunescu Gheorghe, „ coala i valorile morale”, EDP, R:A:, Bucure ti, 1998 
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PARTENERIATUL EDUCA IONAL COAL -FAMILIE-COMUNITATE  

 

PROF. ÎNV. PRIMAR PETRESCU ANA-MARIA 

COALA GIMNAZIAL  NR. 4 LUGOJ 

 
Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i ac iuni 
educative între factorii educa ionali. Parteneriatul educa ional se desf oar  împreun  cu actul 
educa ional  propriu-zis. El se refer  la proiectarea, decizia, ac iunea i colaborarea dintre institu ii, 
influen e i agen i educa ionali. 

 
Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: 
 - institu iile educa iei: familie, coal  i comunitate; 
- agen ii educa ionali: copii, p rin i, profesori, speciali ti în rezolvarea unor probleme 

educa ionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeu i etc.); 
- membri ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii i dezvolt rii copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentan ii bisericii, ai poli iei etc.); 
 
Parteneriatul educa ional se adreseaz  în principal p rin ilor i profesorilor, i se refer  la a 

ac iona în acela i sens. Ceea ce hot r te familia, trebuie s  fie în acord cu m surile colare, i ceea 
ce face un p rinte, s  nu fie negat de cel lalt. 

Se tie c  educa ia, ca ac iune social  organizat , presupune mai mul i factori: familia, coala 
i comunitatea. Democratizarea educa iei face necesar  deplasarea centrului de interes de pe 

cuno tin e impuse - pe obiective, de pe programe abstracte - pe nevoile curente ale elevului, astfel 
încât acesta s  fie centrul de interes al tuturor. 

 
În privin a  comunit ii, încercând s -i d m o defini ie, am putea spune c  este: 
-Spa iul în care oamenii conlucreaz  pentru a identifica nevoile comune i valorile pe care le 

pre uiesc; 
-Spa iul al interac iunilor sociale bazate pe nevoi, interese i aspira ii comune; 
-Spa iul în care membrii au încredere unii în al ii i conlucreaz  la rezolvarea problemelor 

comune; 
-Spa iul în  care exist  consens axiologic al membrilor (respect civic, respect etnic, cooperare 

etc.) 
 
Orice program educativ poate deveni eficient în m sura angaj rii p r ilor componente. În acest 

sens, vin în ajutor proiectele de  parteneriat educa ionale care vizeaz  înt rirea rela iilor dintre p rin i, 
elevi, dasc l i comunitate, cre terea gradului de implicare a tuturor factorilor educa ionali.   

Activitatea în parteneriat are nenum rate avantaje, deoarece creeaz  rela ii de colaborare, 
clarific  diverse probleme educative, ofer  un nou cadru de dezvoltare a personalit ii  elevului. 
Ini ierea diferitelor proiecte de parteneriat educa ionale sunt benefice atât pentru elevi, cât i pentru 
to i factorii implica i ( coal , familie, comunitate). 

Comunitatea reprezint  cadrul cultural, spiritual i geografic de dezvoltare al elevului. Prin 
caracteristicile ei, poate sus ine interesele colii.  Fiecare coal  devine ,,o comunitate a celor ce 
înva ”, în condi iile propriului s u plan de îmbun t ire continu  a pred rii, înv rii i disciplinei. 
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To i elevii s i se str duiesc i fac progrese în direc ia atingerii standardelor dorite, fiind ajuta i de 
p rin i, cadre didactice i al i parteneri implica i. colile i comunitatea îmbun t esc instruc ia, 
evaluarea, dezvoltarea profesional  a cadrelor didactice, implicarea p rin ilor i a oamenilor de 
afaceri, astfel încât fiecare aspect al educa iei func ioneaz  ca parte a unui sistem, care sprijin  to i 
elevii pentru a- i atinge obiectivele. 

Reforma efectiv  a înv mântului preuniversitar, ca înv mânt public, se poate realiza numai 
în interiorul spa iului comunitar, ca rezultat al conlucr rii colii cu mediul social, cultural i economic. 
Procesul educa ional este un act de socializare, de culturalizare, de formare i dezvoltare a 
personalit ii, dus la îndeplinire de echipa didactic . 

Înv torul trebuie s  fie con tient de rolul i contribu ia sa în formarea comportamentului 
democratic i atitudinii disciplinare a elevilor s i. coala nu poate s  r mân  izolat , ea trebuie s  se 
integreze i s  p trund  în spiritul comunitar, c ci comunitatea nu înseamn  altceva decât s  fii i s  
te sim i în contact cu ceilal i. 

Înv area colar  pune bazele înv rii pe durata întregii vie i, astfel  cadrele didactice trebuie 
s  urm reasc  modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societ ii democratice, în vederea 
atingerii pe termen lung a idealului educa ional, care const  în dezvoltarea liber , integral  i 
armonioas  a individualit ii umane, în formarea personalit ii autonome i creative. 

Cadrele didactice i p rin ii trebuie s  lucreze împreun  pentru a dezvolta o rela ie de cooperare 
în clas . Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat între dasc l i p rin i, ofer  copiilor 
un model asupra felului în care adul ii coopereaz  pentru a crea un mediu de înv are stimulator. Este 
esen ial  implicarea activ  a p rin ilor înc  din primul an de coal . 

În mod firesc, p rin ii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioni tilor din 
gr dini e i coli s  se ocupe de educarea i formarea copiilor printr-o metodologie i un curriculum 
specific vârstei acestora. Dar educa ia copiilor, privi i ca cei mai tineri membri ai unei comunit i, 
este responsabilitatea întregii comunit i. Ea este leag nul cre terii i devenirii copiilor ca viitori 
adul i responsabili de menirea lor în folosul întregii comunit i. 

O comunitate care plaseaz  educa ia printre priorit ile sale, este o comunitate care ac ioneaz  
con tient în folosul tuturor membrilor s i. Este bine tiut faptul c , pe termen lung, investi ia în 
educa ie este cea mai valoroas  pentru societate. 

În cadrul unei comunit i, gr dini a i coala sunt institu ii care asigur  educa ia copiilor, dar 
sprijin , în acela i timp preocuparea i nevoia adul ilor pentru perfec ionare continu  i înv area pe 
tot parcursul vie ii. 

Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite câteva forme de rela ionare necesare. Astfel, 
trebuie respectate cele patru condi ii de realizare ale acestui proces: comunicare, coordonare, 
cooperare i în final, parteneriat. Aceste distinc ii sunt importante pentru decizia privind tipul de 
rela ionare pe care se poate miza, pentru un anumit partener din cadrul comunit ii. 

Înv torii  trebuie sa creeze o atmosfer  deschis  prin implicarea i încurajarea p rin ilor: s  
vin  la ore, s - i împ rt easc  interesele i talentele, s  pun  întreb ri. Pentru ca înv torii s  fie cu 
adev rat deschi i p rin ilor, ei trebuie s  cread  cu adev rat în beneficiile prezen ei i implic rii celor 
din urm . 

De exemplu: o mam  asistent medical poate fi invitat  la o or  de educa ie pentru s n tate; alt 
p rinte cu abilit i lingvistice poate fi invitat la o or  de lectur  etc. Dac  p rin ii sunt implica i în 
activitatea la clas , înv torii pot observa direct felul în care ei î i motiveaz  copiii, în care îi ajut  
s  rezolve problemele. Copiii au ocazia s  vad  c  adul ii importan i din via a lor activeaz  împreun  
spre un scop comun, dobândesc un sim  crescut al siguran ei i încrederii i le face pl cere s  simt  
leg tura dintre familie i coal . 

P rin ii care vin regulat la coal  pot aprecia mai realist felul în care copilul se adapteaz  colii. 
Copiii î i v d p rin ii într-o alt  lumin . Un mare avantaj pentru dasc li este faptul c  înva  mai 
multe despre via a de familie i comunitatea copiilor. 

Prin aceste colabor ri, elevii con tientizeaz  c  în fiecare grup sau comunitate, oamenii se 
deosebesc între ei prin tr s turi fizice i suflete ti, c  fiecare are propria lui fire i se manifest  

355



comportamental diferit unii de ceilal i. În activitatea educativ  trebuie doar s  ne asum m ini iativa 
i s  con tientiz m faptul c  parteneriatul educativ este benefic i c  to i avem de câ tigat. 

Alte tipuri de implicare a p rin ilor în activitatea educa ional : 
În concep ia lui Joyce Epstein (Godfry Claff, 2006), exist  câteva tipuri de implicare a familiei, 

care ne pot ajuta s  cre m parteneriate eficiente cu familiile i comunitatea, pentru a spori eficien a 
procesului educativ. 

Asisten a acordat  p rin ilor de c tre coal  (ajutorul oferit familiilor pentru a crea un mediu 
propice înv rii prin programe de ini iere a p rin ilor); Voluntariatul (recrutarea dintre p rin i a unor 
grupuri de sus inere a activit ii colii, a profesorilor, a elevilor, a altor p rin i); Luarea deciziilor 
(includerea, cooptarea p rin ilor în procesul de decizie la nivel de coal ); înv area acas  
(transmiterea de informa ii c tre p rin i despre cum pot fi de folos elevilor în efectuarea sarcinilor 
colare, prin carnetul de mesaje zilnic între înv tor i p rinte cu informa ii referitoare la evenimente 

speciale organizate de coal / teme/ lucr ri pe care le-a f cut copilul/ mici temeri sau întreb ri etc.); 
Pentru g sirea unor solu ii la problemele educative ale familiei, p rintele trebuie v zut ca un 

colaborator, ca un partener care se implic  activ în aceste forme de interven ie socio-educa ional . De 
aceea, pentru eficien a întâlnirilor dintre p rinte i dasc l ar trebui s  se acorde un timp suficient 
pentru un dialog real, întâlnirile s  aib  loc într-un cadru bine definit, s  se ob in  tonul i stilul 
adecvat astfel încât toate p r ile implicate s  tie ce se a teapt  de la ele. 

Voi cita mai jos câteva aspecte pe care înv. Nicoleta Beznea le-a subliniat în articol s u Despre 
parteneriatul educa ional publicat în ,,Revista cadrelor didactice Nr.1 / 2 din 2005 i care sunt 
reprezentative: 

,,Parteneriatul între coal  i familie i-a demonstrat eficien a pretutindeni unde a fost aplicat, 
dac  s-au respectat anumite condi ii de realizare  a acestuia: 

P rin ii s  fie percepu i de c tre cadrele didactice ca persoane active i valoroase pentru 
educarea copiilor; De asemenea p rin ii s  se implice în mod concret în luarea de decizii referitoare 
la activit i extra colare, la modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor op ionale, iar 
responsabilitatea pentru evolu ia copilului s  fie împ r it  între coal  i p rin i. 

Biserica reprezint  un posibil partener din comunitate i poate contribui ca factor important la 
cultivarea tr s turilor morale pozitive: acceptarea diversit ii, respect, dragoste pentru semeni. Date 
fiind importan a i respectul manifestat de membrii unei comunit i fa  de biseric  este recomandabil 
s  folosim interven ia i suportul oferit de aceasta în transmiterea unor mesaje c tre comunitate. 

În abordarea parteneriatelor cu biserica, în faza de elaborare a proiectului se va identifice 
apartenen a religioas  a copiilor respectându-se cultul fiec ruia dintre ei. 

În urma discu iilor cu p rin ii, dasc lii vor planifica împreun  cu ace tia activit ile specifice. 
Parteneriatul se poate desf ura ocazional (cu ocazia s rb torilor religioase importante din cultul 
respectiv) sau pe baza unui proiect educa ional cu obiective i activit i precise, stabilite de comun 
acord cu partenerii implica i. 

Autorit ile locale, în virtutea prevederilor legale, ofer  gr dini elor i colilor sprijin 
concretizat prin fonduri, resurse materiale, facilitarea ob inerii unor resurse financiare extrabugetare. 

Ac iunile în care autoritatea local  poate interveni sunt: asigurarea unor resurse materiale i 
financiare pentru gr dini e i coli; asigurarea condi iilor optime pentru desf urarea activit ilor într-
un spa iu sigur i confortabil (utilit i, amenajarea spa iilor de joac ); facilitarea unor dona ii i 
sponsoriz ri în bunuri materiale; alocarea unor spa ii la dispozi ia unit ilor de înv mânt din 
localitate; colaborare în organizarea de activit i culturale i sportive; ac iuni menite s  conduc  la 
îmbun t irea condi iilor de înv are din gr dini  care vizeaz  infrastructura i dotarea. 

Ca parteneri educa ionali, agen ii economici trebuie s  fie în aten ia unit ilor  pre colare i 
colare,  în ipoteza c  ace tia pot reprezenta actori importan i pe pia a muncii în viitor. 

Pentru a atrage un agent economic institu ia trebuie s  cunoasc : agen ii economici afla i în 
proximitatea unit ii de înv mânt; disponibilit ile i tipul de servicii sau produse pe care agentul 
economic le poate oferi gr dini ei ( colii) ca partener; setul de nevoi pe care agen ii economici le pot 
formula; modalit i de sensibilizare i atragere a agen ilor economici etc. 
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To i agen ii economici sau persoanele fizice care au r spuns, într-un fel sau altul, solicit rilor 
gr dini ei, trebuie men iona i de fiecare dat  când se ive te ocazia în cadrul întâlnirilor cu p rin ii, în 
cadrul diverselor manifest ri organizate de autorit ile locale, în interviuri sau în diverse rapoarte de 
activitate, prin scrisori de mul umire adresate reprezentan ilor, pe panouri special amenajate la 
intrarea în gr dini , la loc vizibil, care men ioneaz  numele sponsorilor i le aduce mul umiri. 

Mijloacele de comunicare în mas  au o uria  for  de influen are a consumatorului de 
informa ie, a publicului. Acest lucru este valabil atât în domeniul comercial, cât i în cel al vie ii 
comunitare. Ziarele, revistele, radioul, televiziunea i Internetul sunt canale care, prin informa iile 
difuzate satisfac o nevoie fundamental  a omului modern: informarea. Aceste canale de comunicare 
realizeaz  mai mult decât o informare. Ele influen eaz , orienteaz  i dirijeaz  opinia public , 
interesele i motiva iile oamenilor, con tiin ele chiar dincolo de propria voin . Indiferent de proiectul 
educa ional al unei institu ii de înv mânt, mass-media trebuie s  fie un partener constant prin care 
activit ile s  fie cunoscute i recunoscute în comunitate. 

Monitorizarea apari iei numelui unei institu ii de înv mânt, a informa iilor despre aceasta sau 
a articolelor sau emisiunilor în care este men ionat , reprezint  o activitate foarte util . Este important 
ca to i membrii echipei s  fie în tiin a i despre apari iile în mass-media a informa iilor despre unitatea 
respectiv , a contextului în care acest lucru s-a produs, precum i despre efectele scontate. 

Ap rute dup  1990, organiza iile neguvernamentale au fost i sunt în permanen  factori activi 
în re elele educa ionale contribuind cu programele lor la sus inerea drepturilor copiilor, tinerilor, 
adolescen ilor, la promovarea egalit ii anselor educa ionale, la educarea i consilierea familiei , la 
atragerea de fonduri financiare i materiale, la promovarea imaginii gr dini elor i colilor, la 
formarea de formatori, mediatori, cadre didactice, la facilitarea unor parteneriate interne i externe, 
la dezvoltarea unor re ele comunitare precum i la analizarea unor nevoi comunitare.  

Este important  atragerea institu iilor culturale spre promovarea specificului comunit ii prin 
publicarea unor materiale didactice privitoare la istoria i cultura grupului respectiv. 

Se pot organiza parteneriate cu centre culturale pentru copii i familiile acestora, iar în cadrul 
acestora copiii pot studia i î i pot dezvolta abilit ile i talentele, i unde pot deveni con tien i de 
drepturile lor. 

Proiectele de parteneriat educa ional cu Poli ia au ca argument educa ia copiilor pentru cet enie 
democratic  în vederea form rii unor cet eni activi i responsabili. Prin ac iunile desf urate în acest 
sens, copiii î i însu esc concepte cheie: libertate, justi ie, egalitate, solidaritate, cunosc modul de 
func ionare a institu iilor democratice, în eleg rolul drepturilor omului în via a cotidian , sunt pu i în 
diferite situa ii de a-i respecta pe cei de lâng  ei, î i formeaz  deprinderi de a- i proteja propria 
persoan  i pe ceilal i. 

Poli istul de proximitate i cel de la circula ia rutier  pot fi parteneri activi în proiectele 
gr dini ei i colii. Parteneriatele cu Poli ia, în mod deosebit cu Poli ia rutier , familiarizeaz  copiii 
cu regulile de circula ie pentru pietoni, necesare unei autonomii relative pe strad , cu aplicarea zilnic  
a celor însu ite pe parcursul derul rii acestor proiecte educa ionale. 

Educa ia rutier  reprezint  unul dintre elementele esen iale ale civiliza iei moderne. Pornind de 
la adev rul c , în circula ia rutier  e de ajuns s  gre e ti o singur  dat , în abordarea parteneriatelor 
se încearc  intensificarea activit ii de sprijinire a copiilor în dobândirea de noi cuno tin e i 
capacit i. 

Lipsa de comunicare între membrii unei comunit i, reprezint  una din problemele de 
actualitate. De aceea este nevoie de o colaborare strâns  între partenerii educativi ai unei comunit i 
(prim rie, bibliotecile or ene ti i comunale, muzee, Biseric  etc.), pentru a aborda educa ia valoric  
din perspectiva afectivit ii, a cunoa terii, a regl rii trebuin elor, valorilor i motiva iei  care stau la 
baza unei convie uiri democratice i integr rii în comunitate. 

A educa înseamn  a adapta copilul la mediul social adult, inând seama de natura sa proprie, de 
posibilit ile individuale de asimilare, înseamn  a face apel la mijloacele, metodele i procedeele care 
corespund trebuin elor copilului. A educa înseamn  r bdare i insisten , înseamn  o munc  cotidian  
continu . 
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Institu iile bine determinate ale societ ii, coala, familia i comunitatea, joac  diferite roluri în 
cre terea i dezvoltarea fiin ei umane. Pentru valorizarea maximal  a acestora pledeaz  instituirea 
parteneriatului educa ional.  coala este institu ia care realizeaz  în mod planificat i organizat 
sprijinirea dezvolt rii individului prin procesele de instruc ie i educa ie, concentrate în procesul de 
înv mânt. O coala eficient  este partenera elevului, valorizând respectarea identit ii sale cu 
familia, recunoscând importan a acesteia i c utând s  atrag  în procesul didactic toate resursele 
educative ale societ ii, pe care le identific , le implic  i le folose te activ. 

Colaborarea cu alte institu ii nu este întotdeauna u oar , unii r spund pozitiv, al ii nu. Este parte 
a rolului colii s  ajung  la comunitate, s  încurajeze i s  conving  organiza iile s  se implice; uneori 
oamenii vor rezista din cauza a ceea ce v d ca grani e profesionale. 

În devenirea personalit ii elevului, comunicarea permanent , colaborarea i cooperarea 
factorilor educa ionali reprezint  o prioritate, materializându-se în avantaje oferite de institu ii în 
formarea sa, în spiritul valorii societ ii în care tr ie te. 

 
,,Succesul, în mare parte, st  în voin a de a învinge; s  ne str duim deci i s  st ruim.” (Seneca) 
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA 

 

Petrescu Florentina Minodora 

G. P. P. B lile ti, Arge  
 

 

Expresia care face parte la cei 7 ani de acasa este deja cunoscuta tuturor,atunci cand intalnim o 
persoana c reia bunele maniere îi lipsesc cu des vâr ire sau dimpotriv  ,este politicoas  ,spunem c  
nu are/are cei apte ani de acas .  

Sim im nevoia s  apel m la o vorb  din popor relevant  pentru acest capoitol: ,,nu f  ce face 
popa!”. Din p cate, cei mici vor fi mai tenta i spre a copia comportamentul t u decât spre a asculta 
cu sfin enie ceea ce-i spui. Puterea exemplului este foarte important  la aceast  vârst . Fii modelul 
lui! Când îi spui unui copil s  nu fac  un lucru, nu faci decât s -i stârne ti curiozitatea i tocmai acel 
lucru o s  fac .  

Comunicarea dintre p rin i i copil este foarte important  pentru c  ajut  la formarea imaginii 
de sine.Copilul trebuie s  fie întrebat ce a f cut la gr dini  ,ce i-a pl cut, ce nu i-a pl cut ,ce ar fi vrut 
s  fac  etc. Pentru a-i în elege, este nevoie ca p rin ii s -i ajute s - i exprime emo iile f r  team . Ar 
fi bine ca p rin ii s  stimuleze copilul s  vorbeasc  despre ceea ce-l intereseaz , f r  a recurge la un 
interogatoriu insistent i for at.  

P rin ii au o mare influen  asupra copiilor în primii apte ani de via  ,când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmeaz  s  le respecte i ei la un moment dat o dt  cu integrarea în 
societate. Este important s  le transmitem micu ilor înv mintele pe care le consider m noi necesare 
i care îl vor ajuta s  fie un om respectuos i demn de respect la rândul s u. 

A adar, primul factor care formeaz  persoana într-o perspectiv  multidirec ional  este 
familia,acolo unde copilul î i petrece primii ani de via . Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil 
în valorile grupului de referin , dar i de formare a primelor conduite sau de interiorizre a unor st ri 
de spirit elementare. Familia constituie mediul cel mai natural care exercit  o influen imens , de 
multe ori în mod implicit, ascuns, indirect.  

Educa ia, bunele maniere ,regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu ceilal idecât unuia c ruia îi lipsesc cei 7 
ani de acas . 

Rolul p rintelui este acela de a fi educatorul copilului s u. Poate tocmai de aceea dezvoltarea 
uman  a fost întotdeauna un domeniu asupra c ruia s-au aplecat cu deosebit interes mul i cercet tori. 

Ingrijirea reprezint  totalitatea ac iunilor întreprinse de p rin i, bunici, comunitate în vederea 
asigur rii s n t ii, nutri iei, dezvolt rii psiho-sociale i cognitive a copilului. 

Cre terea se refer  la schimb rile specific de ordin fizic.  

Dezvoltarea înseamn  modificarea de la forme simple la forme mai complexe i mai detaliate, 
fiind un proces continuu în care copilul dobânde te cuno tin e, achizi ioneaz  deprinderi, are 
comportamente adecvate, adaptabile. 
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Cu to ii tim c  orice copil se na te cu posibilit i de a deprinde diferite abilit i, îns  au nevoie 
de prima rela ie care se creeaz  cu mama, apoi cu ceilal i membri ai familiei i dup  aceea cu alte 
persoane care reprezint  gr dini a sau coala.  

Expresia ,,cei apte ani de acas ” este folosit  în societate pentru a aprecia sau dezaproba 
anumite aptitudini,deprinderi,competen e emo ionale dobândite sau nu de c tre un om,fie el copil sau 
adult.  

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezint  un factor important în stabilirea 
parteneriatului gr dini -familie. Familia reprezint  primul spa iu formativ pentru copil, mediul 
socio-culturalîn care s-a n scut i cre te. Eforturile depuse de p rin i i educatori trebuie s  se bazeze 
pe un schimb bogat de informa ii, de experien e i de colaborare în asigurarea celor mai bune condi ii 
de cre tere i dezvoltare a copilului. 

Important este s  nu uit m nicio zi c  sarcina noastr , a p rin ilor i educatorilor ,este aceea de 
a ajuta copilul s - i dezvolte propriile capacit i i mai pu in s  ne atingem oropriile obiective. 
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SUCCESUL ÎN EDUCA IE 
  

 

PETRESCU MARIANA,  

CENTRUL COLAR DE EDUCA IE INCLUZIV   

„SFÂNTUL STELIAN”, COSTE TI, ARGE  
 

 

Pentru a avea succes un elev (în cazul nostru un elev cu cerin e educa ionale speciale) între 
familie i coal  trebuie s  existe în primul rând, comunicare. 

coala prin cadrele didactice trebuie s  creeze un mediu primitor pentru elevi dar i pentru 
familiile acestora, ca ace tia s  se poat  implica în cat mai multe activit i terapeutice, astfel, 
programul educa ional si terapeutic propus s  poat  fi continuat de p rinte acas , având astfel anse 
de recuperare maxime. 

În educa ia tradi ional  rela iile dintre familie i coal  erau aproape inexistente, sau aveau un 
caracter informal, ocazional (la edin ele cu p rin ii, etc). În condi iile colii actuale p rin ii particip  
direct la tot procesul educa ional, putând influen a anumite decizii care privesc acest proces.  

În anumite situa ii, indiferen a p rin ilor, absen a acestora în anumite situa ii colare, 
neîncrederea, mentalit i eronate cu privire la via a i evolu ia colar  duc la regres colar, ajungând 
chiar la abandon. 

Astfel, pentru a func iona, rela ia dintre familie i coal  trebuie s  aib  la baz , încrederea, 
comunicarea trebuie s  fie eficient  de ambele p r i pentru a se câ tiga încrederea. 

În mod deosebit, familiile cu elevi cu cerin e educa ionale speciale  au obliga ia s  se implice 
în activit ile colare i extra colare ale copiilor i s  dea dovad  de în elegere i r bdare fa  de 
evolu ia colar  mai lent , mai greoaie a acestora.  

De aceea: 
- familia elevului trebuie s  fie partenera unit ii colare; 
- s  participe activ la toate activit ile colii; 
- s  fie un model de ac iune i comportament în acceptarea i sus inerea  elevilor cu cerin e 

educa ionale speciale; 
- s  sprijine profesorii  în alegerea strategiilor cu privire la evolu ia i formarea elevilor în coal  

i în afara ei; 
- s  fie parteneri de dialog nu numai cu cadrele didactice cu care lucreaz  elevul ci i cu 

speciali tii din echipa multidisciplinar ( logoped, psiholog, kinetoterapeut, asistent social, etc.), care 
se ocup  de educa ia si recuperarea acestora; 

- s  urm reasc  progresul sau regresul copiilor; 
- s  colaboreze cu al i p rin i i s  împ rt easc  i altora experien ele personale; 
- s  fie convin i de avantajele oferite de coal  i s  accepte limitele elevului impuse de gradul 

i complexitatea deficien elor pe care acesta le are. 
Unele dintre barierele de înv are ale elevilor cu cerin e educa ionale speciale sunt legate de 

condi iile de acas  i din familie ale elevului, spre exemplu: 
- resursele financiare ale familiei; 
-starea de s n tate i nutri ional  a copilului; 
-atitudinea p rin ilor fa  de coal  i educa ie; 
- stresul cauzat de divor ul p rin ilor sau de disfunc ionalitatea familiei; 
-provenien a dintr-o familie care c l tore te mult; 
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- vocabular deficitar, slabe abilit i de vorbire; 
- insuficient  preg tire pentru scris-citit. 
 
Cadrele didactice percep elevii care se confrunt  cu astfel de bariere ca fiind slab motiva i de 

p rin i, cu frecven  redus  la coal , având presiuni negative din partea acestora, manifestând 
tulbur ri de comportament. Astfel unit ile colare se confrunt  cu mari dificult i când întâmpina 
astfel de bariere ce afecteaz  capacitatea elevului de a fi complet receptiv la oportunit ile actului 
educa ional pe care le ofer  unitatea colar . Realizarea unui echilibru este primordial. Cadrele 
didactice nu pot rezolva toate problemele sociale pe care le întâlnesc, ei trebuie s  le combine, astfel 
responsabilit ile lor profesionale, combinate cu un climat cald tolerant, care s  in  seama de nevoile, 
problemele i istoricul fiec rui elev. 

Prin comunicarea p rin i cadre didactice se creeaz  un parteneriat strâns în sprijinul primordial 
al copilului. 

Familia l turi de cadrele didactice, au un rol important în dezvoltarea din punct de vedere fizic , 
psihic , intelectual , moral  a copilului cu cerin e educa ionale speciale, colaborând i exercitând o 
influen  pozitiv  asupra acestuia. 
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Familia i coala, parteneri în educa ia copilului 

 
PROF. INV. PRIMAR PETRESCU PAULA ANDREEA 

COALA GIMNAZIALA NR. 13. RM. VALCEA 
 

   

 
Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. 

 
Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: 
 
•  institu iile educa iei: familie, scoal  si comunitate; 
• agen ii educa ionali: copil, p rin i, profesori, speciali ti în rezolvarea unor probleme 

educa ionale; 
• membrii ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii si dezvolt rii copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentan i ai bisericii, ai poli iei); 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
• programele de cre tere, îngrijire i educare a copilului. 
 
P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 

p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.   

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 
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Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie. Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, edin e i 

lectorate cu p rin ii. 
Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 

demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii.  Ea este factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .   

Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea 
colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula 

calitatea de om. 
Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  

i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 
când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 
familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori.  

 
Dac  ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 
                   • calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 
                   • percep iile fiec ruia; 
                   • atitudinile care îi caracterizeaz ; 
                   • caracteristicile institu iei colare; 
                   • caracteristicile familiei; 
                   • modul de comunicare. 
 
Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-

educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor. 

 
Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 
               • prezen a la edin e i lectorate; 
               • asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
               • participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
               • organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
               • organizarea unui col  verde în coal ; 
               • atragerea unor fonduri pentru coal ; 
               • sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 
 

O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza  dar i  
blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  evolu ia 
elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 
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Factori care favorizeaz  comunicarea: 

- transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 
- evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
- mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut; 
- capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele 
- evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
- rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
- sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 
 
Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 

schimbului.  
 
1. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a se 

gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional .  
2. Teoria schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal, un salariu 

asigurat, o competi ie restrâns . Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi 
considerat  ca f când parte din datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai 
colii, eficacitatea înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii 

sunt responsabili legali de educa ia copiilor.  
 
Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel de colabor ri. 

Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare 
m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de coal  (comportament 
civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine) g se te un r spuns pozitiv în familiile unde 
aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i poate  ajuta  
prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar, e o sarcin  a colii s   identifice  
situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  
favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -familie  este  determinant   
în  educarea  copiilor. 

Una dintre  cele  mai  importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  are  
aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional .  Cei mai mul i p rin i sunt bine 
inten iona i  în  alegerea  unei  coli  pentru  copilul  lor.  Dar, de multe  ori,  buna  inten ie  i  buna  
credin   sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor  deoarece  acestea  nu  in  loc  de  competen . 

Gre elile p rin ilor decurg uneori i din prea mare dragoste  pe  care  o  poart   copiilor. 
De aceea,  între  familie  i  coal   trebuie  s   existe  o  permanent   colaborare.  Un parteneriat  

familie – coal   este  rela ia  cea  mai  profitabil   pentru  to i  cei  ce  particip   la  acest  demers. 
Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine  c   acela i  subiect  este  copilul  nostru  

i  colarul  nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil,  în  ce  mod  ajunge  mai  repede la  
succes,  ce  îl  intereseaz   i  îl  pasioneaz ,  iar  p rin ii  vor  cunoa te în  ce  momente  s   îl  sustin   
pe  colar,  în  ce  fel  s -l  motiveze.   coala este factorul decisiv pentru  formarea  unui  om  apt  s   
contribuie  la  dezvoltarea  societ ii. 

Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului.  Misiunea 
colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerin ele  vie ii  sociale. 

Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tiin e cât mai  mare,  ci  
i  de  a  stimula  calitatea  de  om.           

Ora de dirigen ie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi.  În acest  or  se 
urm re te valorificarea abilit ilor de interrela ionare, de asumare a responsabilit ii, de descoperire 
a propriilor aspira ii spre formarea colar  si profesional . 
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Se accentueaz  azi ideea   de a sprijini p rin ii i nu de a-i substitui.  Se identific  tot mai clar  
ideea  unor  interven ii  asupra  familiei  i  deci,  în  primul  rând,  asupra  p rin ilor  pentru  a-i  ajuta,  
forma  i  sus ine  în  sarcinile  lor  educative. 

 
„Niciodat  familia nu a fost mai solicitat  si rolul s u nu a fost niciodat  atât de mare ca azi” – 

Boutin i During, 1994. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIV : 
 
1. Bunescu Ghe., Alecu G.,  Badea  D.  – Educa ia  p rin ilor .  Strategii  i  programe, E.D.P.,  

Bucure ti,  1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas  –  Consilierea  i  educa ia  p rin ilor ,  Editura  Aramis, 2002; 
3. Nica I., opa  L.  –  Colaborarea  colii  cu  familia  elevilor  de  clasa  I , E.D.P. ,  Bucure ti,  

1974; 
4. Stoian M. – Abecedarul  p rin ilor,  E.D.P.,  Bucure ti, 1972. 
 

366



PROIECT EDUCA IONAL NA IONAL: 
Cei apte ani de acas ! ,,Din suflet, pentru mama!’’ 

 

Profesor înv mânt primar PETRI ANA DORINA 

Liceul Tehnologic Jidvei – coala Gimnazial  B lcaciu 
 

 

COALA I FAMILIA – PARTENERI ÎN EDUCA IA COPILULUI 

 

,,Eu sunt copilul. Tu ii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare m sur , 
dac  voi reu i sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire. 
Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

 

Un parteneriat familie- coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru to i cei ce particip  la 
formarea elevului. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul 
nostru i colarul nostru. 

Educarea elevului se situeaz  în egal  m sur , în familie i coal . Meritul familiei este acela 
de a forma temelia individualita ii copilului înc  de la vârst  fraged . Mediul familial ofer  primele 
ocazii de stabilire a unor rela ii sociale, de comunicare afectiv  i verbal . Climatul familial î i pune 
amprenta asupra personalit ii copilului.  

Func iile educative ale familiei nu înceteaz  odat  cu intrarea copilului în coal , ci se amplific  
în sprijinirea sa ca i elev.  

Profesorii trebuie s  colaboreze cu familia, în a a fel încât aceasta s  devin  un aliat i s  se 
sprijine reciproc în munca de educa ie. Atât coala cât i familia exercit  o mare influen  asupra 
copilului, iar scopul ac iunilor acestora trebuie s  fie unitar. Familia, prin condi iile oferite, prin 
în elegerea corect  a manifest rilor copiilor, prin contribu ia în l rgirea orizontului profesional al 
acestora i prin oferirea unor modele pozitive de convie uire social  contribuie la p irea corect  a 
tân rului în via .  

Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în ac iuni legate de un anumit domeniu de 
activitate fa  de care manifest  interes i pentru care prezint  mai mult  garan ie, în valorificarea 
capacit ilor proprii. P rintele î i poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu coala. 

coala este considerat  ca fiind factorul principal pentru formarea tinerei genera ii în 
concordan  cu cerin ele societ ii. Acest lucru este determinat de faptul c  ea dispune de personal 
calificat i de baz  material  adecvat , care fac posibil  desf urarea procesului de înv mânt, cea 
mai organizat  form  de realizare a educa iei. 

Ca institu ie, coala se afl  sub influen a factorilor social-economici i politici, misiunea ei fiind 
aceea de a contribui hot râtor la realizarea idealului educativ impus de cerin ele vie ii sociale. 
Transmi ând valorile culturale acumulate de-a lungul istoriei societ ii, coala contribuie, în mod 
direct, la preg tirea creatorilor de noi valori materiale i spirituale, care vor îmbog i patrimoniul 
cultural al patriei noastre. A adar, rolul colii nu se restrânge doar la preg tirea tinerei genera ii, ea 
creând în acela i timp condi ii favorabile dezvolt rii tiin ei i culturii, fiind astfel un factor al 
progresului social. 
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Dezvoltarea personalit ii este un obiectiv general, la realizarea c ruia contribuie societatea ca 
sistem, prin intermediul factorilor s i. colii îi revine sarcina de a sintetiza toate influen ele ce se 
exercit  în acest sens pe baza conlucr rii cu to i ceilal i factori educativi. Ac iunea pe care o exercit  
coala se concretizeaz  în selec ionarea i valorificarea tuturor influen elor exercitate de ace ti factori, 

în func ie de particularit ile de vârst  ale copiilor i în concordan  cu idealul educa iei. 

Familia este celula de baz  a societ ii, care are func ii biologice, psihologice, sociale, 
economice, culturale, educative etc. Ea se deosebe te de alte grupuri sociale prin: forma de 
organizare, rela iile dintre membrii s i, scopurile i atributele pe care le are. 

Privit  ca nucleu social, familia este prima care influen eaz  dezvoltarea omului, punându- i 
amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi coal  a omului a fost i r mâne familia; ea d  
temelia pe care se cl de te edificiul personalit ii, iar tr inicia edificiului depinde de calitatea 
temeliei. Func ia educativ  a familiei const  în preg tirea copilului pentru via , oferind cadrul cel 
mai potrivit pentru formarea principalelor deprinderi, pentru transmiterea principalelor cuno tin e 
asupra realit ii i formarea primelor principii de via .  

Primele valori sociale sunt transmise de familie; înainte de a beneficia de educa ia 
institu ionalizat , copilul înva  în familie o serie de lucruri pe care coala le consider  cunoscute la 
începerea procesului de educa ie. Din aceast  cauz , coala este obligat  s  cunoasc  valoarea 
educativ  a mediului familial al copilului, pentru  a ti pe ce se bazeaz .    

De aceea am folosit o varietate de forme i metode pentru a concretiza leg tura între familie i 
coal : 

 

 edin e i lectorate cu p rin ii; 

 discu ii în grup i individual; 

 coala p rin ilor; 

 activit i de colaborare în sala de clas ; 

 activitati extracuriculare ictivit i de colaborare în afara s lii de clas ; 

  

În cadrul edin elor cu p rin ii am încercat s  îmbin munca educativ  a p rin ilor cu sarcinile 
activit ii instructiv-educative din coal . Am stabilit împreun  cu p rin ii un program zilnic al 
elevilor, am stabilit rolul p rin ilor în supravegherea timpului liber al elevilor. În acest sens am 
dezb tut tema ,,Un regim de via  ra ional” în cadrul unui lectorat cu p rin ii. De asemenea în cadrul 
edin elor cu p rin ii am avut dezbateri despre: Ziua mea de lucru, Rolul mamei, Rolul tat lui, V  

cunoa te i copilul?, Meseria de a fi p rinte, Frumuse ea comport rii, Copilul fa  în fa  cu p rin ii.  

Primul pas de baz  pentru a începe s  se stabileasc  modele de cooperare este prin schimbul de 
informa ii. P rin ii ar trebui s  vorbeasc  pe scurt cu profesorii când î i aduc copiii la coal . Aceast  
interac iune, în ciuda faptului c  este ceva de rutin  i scurt , este foarte important . De exemplu, un 
profesor poate acorda o aten ie special  unui elev, dac  p rin ii acestuia i-au spus c  copilul nu se 
simte bine în acea zi sau c  a avut o experien  rea.  

De asemenea, atunci când p rin ii î i iau copilul de la coal , profesorul trebuie s  raporteze 
ceva de o importan  deosebit  copilului lor, atât experien e bune, cât i rele (leziuni, îngrijor ri, 
realiz ri). În acest fel, p rin ii pot urm ri i sensibiliza sau stimula acas .   

Chiar i dup  colarizare familia continu  procesul de formare sub toate aspectele lui; iat  de 
ce cele dou  surse de influen , cei doi factori principali de modelare a personalit ii – familia i 
coala – trebuie s  conlucreze, nu s  mearg  în direc ii diferite sau opuse. 
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Interac iunea zilnic  i schimbul de informa ii vor contribui la îmbun t irea cooper rii i la 
unificarea celor dou  sfere ale copiilor, ale casei i ale colii. 
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FAMILIA- COPILARIA- SOCIETATEA 

 

Prof. PETRICE VIORELA- CRISTINA 

C.S.E.I.” Speran a” Zal u 
 
 
 

„Dac  un copil tr ie te într-un mediu stimulativ, 
Înva  s  fie încrez tor. 

Dac  un copil tr ie te într-un mediu de corectitudine, 
Înva  s  fie drept. 

Dac  un copil tr ie te în siguran , 
Înva  s  aib  încredere în el. 

Dac  un copil tr ie te în acceptare i prietenie, 
Înva  s  iubeasc  lumea.”                          

( D. L. Nolte) 
 
 
De-a lungul epocilor istorice oamenii au fost într-o continu  c utare a iubirii. Câteodat  

ajungem s  ne plictisim de iubire i uit m s  o pre uim. Familia a evoluat odat  cu societatea – care 
se mi c  într-un ritm trepidant; vâltoarea creat  ne arunc  în necunoscut, ne dorim continuu tot mai 
mult – faim , prestigiu, bun stare material , func ii importante (valorizate social) i avem iluzia c  
via a trece pe lâng  noi f r  s  afl m menirea noastr . Dar cel mai dureros este c  am uitat s  fim 
ferici i – cu toate c  fericirea este atât de aproape de noi. Solu ia ie irii din acest abis în care ne afl m, 
st  în noi în ine: trebuie s  ne dorim s  fim ferici i,  s  facem tot ce ne st  în putin  pentru a atinge 
acea stare de beatitudine numit  fericire. 

Ca s  în elegem ce se întâmpl  în jurul nostru, trebuie s  în elegem mai întâi c  individul uman, 
prin natura sa, este rela ional i ac ional; din punct de vedere psihologic i social, individul uman nu 
ar putea duce o via  complex  în lipsa sau în afara rela iilor de familie. În cadrul familiei, prin jocul 
imit rii i al identific rii cu p rin ii, copiii î i definesc personalitatea, î i formeaz  caracterul, deci 
familia este necesar  dezvolt rii copilului – dar foarte important  este  valorizarea familiei ca fiind o 
institu ie social . 

Nu exist  un model al rela iilor familiale, care s  poat  fi promovat ca fiind ”o re et  a fericirii 
cuplului conjugal”, întrucât raporturile interpersonale specifice cuplului sunt influen ate 
de  structurile de personalitate ale partenerilor de cuplu ( i de grup), de  gradul de dezvoltare cultural , 
economic , social  a acestora, precum i de  evolu ia societ ii de-a lungul epocilor istorice. 

Din punct de vedere psihosociologic– cuplul– este definit ca fiind o rela ie heterosexual ,o 
structur  bipolar , de tip bio-psiho-social. Cuplurile în cadrul c rora partenerii  se stimuleaz , se 
sus in, se dezvolt  unul prin intermediul celuilalt, pot ajunge la c s torie; cuplurile în care exist  
neîn elegeri, disfunc ionalit i, conflictualit i (care afecteaz  comunicarea dintre parteneri) pot 
ajunge la dorin a de libertate i autonomie personal , ceea ce determin  disolu ia familial . În 
societatea actual  to i aspir m la fericire, dar pu ini ajungem s  o cunoa tem, mul i dintre noi 
inspirând aerul dezam girii. 

Dac  am dori s  m sur m iubirea ne-ar fi foarte greu, pentru c  ea este perceput  diferit, fiind 
asociat  cu anumite sentimente sau st ri, în func ie de societ i, culturi sau epoci istorice. Chiar i în 
cadrul aceleia i comunit i, uneori în cadrul aceleia i familii, iubirea poate fi perceput  diferit. 

Tradi ionalitatea împreun  cu modernitatea constituie continuitatea existen ial  a devenirii 
societ ii i implicit a familiei. Modelul tradi ional presupune conservatorism, imobilism, rigiditate; 
respinge novatorul, schimbarea, transformarea. Stilul modern posed  spirit pozitiv, reflexiv, tiin ific; 
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promoveaz  schimbarea, noul, transformarea, nonconformismul, dinamismul – ceea ce are un impact 
puternic asupra valorilor familiale, a stilului de via  în familie i în societate. 

În contemporaneitate familia reprezint  o existen  controversat  datorit  problemelor fiec rui 
partener, ceea ce influen eaz   traiul cuplului marital.În ziua de azi familia se afl  într-un mare impas 
–  al dispari iei ca institu ie social , ca celul  de baz  a societ ii 

Toate acestea se întâmpl  ca urmare a muta iilor survenite în societatea actual  - care au 
determinat nemul umire, s r cie, mizerie, boal  i au împins oamenii spre gesturi necugetate,  ce pun 
în pericol stabilitatea  i unitatea familiei. 

 
Putem enumera o parte din factorii ce determin  disfunc ii familiale: 

- violen a domestic ; 
- alcoolismul; 
- omajul; 
- s r cia; 
- factori interni, intrafamiliali: apari ia conflictului de rol, dezechilibrul st rilor afective,  

emo ionale în rela iile interpersonale, al aspira iilor i trebuin elor parteneriale, diminuarea 
rela iilor de comunicare i intercomunicare, inclusiv a celor de comunicare sexual . 

 
Ca urmare a influen ei acestor factori, spa iul familial devine vulnerabil, fiind supus la 

agresiuni, violen e, tensiuni, conflicte; dac  încercarea de redresare a situa iilor create nu reu e te , 
familia se afl  în pragul disolu iei. 

Studiile efectuate au demonstrat ca  trauma copiilor care sunt victime directe ale abuzului i ale 
neglij rii din partea p rin ilor, este mai pu in intens  decât a celor care cresc într-o atmosfer  violent , 
chiar dac  nu sunt ei victimele  directe ale abuzurilor. 

Într-o familie în care exist  violen , nevoile de baz  ale copiilor nu sunt asigurate (nevoia de 
siguran , de via  predictibil , nevoia de dragoste). În aceast  situa ie p rin ii nu se mai pot preocupa 
de stimularea copilului pe planul cunoa terii i al experien elor sociale. Astfel ei î i pierd în ochii 
copilului autoritatea de care ar trebui s  se bucure în calitatea lor de p rin i.Locul autorit ii este 
ocupat de teroare, care nu poate educa, nu formeaz  dar poate frâna dezvoltarea mental  sau afectiv  
a copilului. 

Reac ia i dezvoltarea personalit ii copilului care cre te într-o atmosfer  violent  nu este 
uniform  pentru to i indivizii. Poate interveni fenomenul de rezilien  (adaptare reu it  dup  
expunerea la factori de risc biologici i/sau  psihosociali sau la evenimente de reac ii stresante) a 
copiilor care va face pe unii dintre ei, s  fac  fa  for ei distructive a violen ei domestice i s  scape 
mai pu in marca i.  

Abuzul fizic ridic  o serie de probleme de ordin practic din perspectiva sistemului de valori al 
fiec rei societ i. În evolu ia formelor de abuz fizic aspectul cultural este determinant, astfel încât ce 
este acceptat în cazul unei culturi nu prezint  acelea i valori în alte culturi. 

Este nevoie de ordine i perseveren  în modul de via , de educa ie , copiii au nevoie de 
autoritate dar i de dragoste – îmbinate într-o abordare total . 

Copiii au nevoie de apreciere pozitiv , ei nu pot tr i f r  dragoste –“ cupele lor de dragoste” nu 
trebuie s  fie goale.  

Dac  vrem ca i copiii no tri s  r mân  cu picioarele pe p mânt –  trebuie s  a ez m  
responsabilitatea pe umerii lor. Cele mai pre ioase cadouri pe care  le putem oferi copiilor sunt  
r d cinile responsabilit ii i aripile independen ei. Un aspect foarte important este – înv area din 
timp a valorilor. 

În interiorul familiei copilul are posibilitatea de a lua contact cu anumite modele de conduit  
cu anumite deprinderi i norme dezirabile din punct de vedere socio-moral. 

Socializarea primar  se realizeaz  numai în cadrul familiei i permite deprinderea de c tre copil 
a regulilor de comportare, a normelor i valorilor ce pot fi asigurate la vârsta mic . Procesul de 
socializare este în esen  un proces de înv are social .Dac  familia se confrunt  cu priva iuni sau 
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ostilit i, implicit ea va priva copilul de afec iune i de satisfacerea adecvat  a dorin elor i aspira iilor 
lui, ajungându-se la un conflict de adaptare. 

Excesele p rin ilor în ac iunea educativ  i în rela iile cu copiii se pot manifesta atât printr-o 
atitudine liberal  concretizat  în pasivitate, indiferen , indulgen , nesupraveghere, cât i printr-o 
atitudine autoritar , control excesiv, sanc iuni în cazul e ecului colar, exigen e profesionale mari, 
program rigid de înv are. 

Într-o form  sau alta aceste excese determin  caren e în socializarea individului exprimate prin 
egoism, insuccese colare, comportamente deviante, etc. 

Având în vedere c  înc  de la na tere oricare copil este un unicat inconfundabil , educa ia 
acestuia trebuie s  evite re ete sofisticate i s  se plieze pe caracteristicile fiec rui caz în parte.   

În intervalul de vârst  1-7 ani familia ofer  „vitamina psihologic ” necesar  cre terii copilului.  
Dinamica vie ii afective are o importan  particular  asupra primului an de via , ca de altfel pe 

tot traseul copil riei. În concluzie – resortul miraculos, prin care se ac ioneaz  asupra copilului, în 
primul an de via , este afec iunea parental , la fel de necesar  ca hrana i aerul. 

F r  îndoial , exemplul personal al cuplului parental constituie o for  educativ  inestimabil . 
Formula educativ  cea mai propice oric rei vârste este familia nuclear  – format  din mam , tat , 
copii – la care se adaug  necesitatea unui climat armonios. 

P rin ii nu trebuie s  tr iasc  prin proprii lor copii, ci s  aib  dreptul la o via  i profesie de 
sine st t toare, care s  le aduc  satisfac ii. De altfel, copiii p rin ilor angaja i sunt mai independen i 
i mai sârguincio i  în activitatea colar  axiologic  atât de pronun at . F r  îndoial  c  încrederea în 

for ele proprii este condi ionat  i de opiniile celor din jur, dar depinde i de mijloacele utilizate pentru 
O problem  educativ  major  care trebuie s  stea în aten ia p rin ilor  este cea a disciplin rii. 
Disciplinarea nu se confund  la nici o vârst  cu dresajul, ci ea reclam  întotdeauna foarte mult  
dragoste i inspira ie. 

Având în vedere c  pân  la vârsta de 3 ani (prima copil rie) se manifest  un intens proces de 
fixare a figurilor parentale (decisiv pentru buna func ionare a identific rii cu p rin ii) este imperios 
necesar ca ace tia s  manifeste atitudini educative constante fa  de copil. 

În a  doua copil rie (3-6 ani) în procesul de educa ie se angajeaz  i educatoarea , aceasta din 
urm  devenind un nou destinatar pentru plasamentele afective ale copilului. O problem  educativ  
specific  vârstei  este apari ia complexului lui Oedip. Fenomenul se manifest  de regul  între 3 i 5/6 
ani i se caracterizeaz  prin dragoste excesiv  fa  de p rintele de sex opus i ostilitate fa  de 
p rintele de acela i sex. R spunzând cu tact i suple e , familia trebuie s  ajute copilul pentru a dep i 
aceast  etap  tulbure din via a lui. De regul  , datorit  mecanismului identific rii, când copilul va 
încerca, prin imita ie, s  semene cu p rintele de acela i sex, complexul Oedip va disp rea. 

Odat  cu înscrierea lui la coal  (6/7 – 10 ani) – vârsta colar  mic  sau marea copil rie – apare 
rolul cardinal al dasc lului în via a afectiv  a copilului. Un cadru didactic cu o personalitate anost , 
fad , decolorat , obsedat de programa colar  i care nu în elege rolul major al exemplului personal, 
nu are anse s  inoculeze în sufletul proasp t al copilului termenul iubirii de carte. 

Educa ia moral  se instituie ca un deziderat educa ional major. Copilul trebuie ajutat s  disting  
binele de r u i, dat fiind impactul deosebit pe care îl exercit  asupra lui modelele umane în general, 
este de dorit ca adultul s  acorde acestei probleme o aten ie particular . 

Dintre dimensiunile caracteriale, formarea încrederii de sine ocup  un rol important. În 
exersarea acestei atitudini se recomand  ca adultul s  inoculeze copilului o ierarhie autentic  de 
valori, mai ales ast zi când banul i aspectul fizic au provocat o criz  disciplinare. 

În perioada pubert ii i a adolescen ei familia se confrunt  cu ultimul mare examen educativ, 
înainte de emanciparea tân rului vl star. Adolescen a are un caracter spectacular, oscilant în care 
individul devine extrem de vulnerabil; orice lacun  educativ  anterioar  erupe cu virulen  acum;   tot 
acum intr  în scen  autoeduca ia; nu exist  re ete standard, cert este c  p rin ii trebuie s - i 
restructureze complet stilul educativ, aceast  sarcin  nefiind deloc u oar  – dat fiind fenomenele 
zilelor noastre : valul de anticultur , climatul mustind de agresivitate i libertinaj, declinul evident al 
autorit ii p rinte ti în general. De i, începând cu pubertatea, individul î i petrece majoritatea 
timpului în afara c minului p rintesc – familia continu  s  aib  rolul major în existen a lui.  
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Unele caracteristici ale mediului parental, precum profesia, rela ia din interiorul cuplului, 
valorile religioase, opiniile politice, etc. – reprezint  autentice modele pentru adolescen i. 
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PARTENERIATUL FAMILIE- GR DINI  

 
 

PROF. PETRICESCU VALENTINA                                                        

GR DINI A P. P. NR. 4 LUGOJ, TIMI  

 

,,Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 
ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor”. A.S. Makarenko 

 
P rin ii i educatorii exercit  o influen  vital  asupra dezvolt rii copiilor, chiar dac  ei 

ac ioneaza în contexte sociale diferite. Implicarea p rin ilor în activitatea pre colar  este beneficiul 
copiilor,al familiei i al calit ii actului educa ional. 

P rin ii i educatorii au,în egal  m sur , r spunderea eforturilor comune pentru a dezvolta o 
rela ie de colaborare.  

 
Bazele unei bune rela ii sunt puse de: 
 
-comunicarea dintre cei doi factori(p rinte-educator); 
-respect reciproc între ei; 
-acceptarea diferen elor sociale i material între diferi i p rin i; 
-implicarea tuturor în c utarea i promovarea intereselor copilului. 
 
E necesar s  cunoa tem c ,de multe ori,educatorii i p rin ii trebuie s - i dezvolte noi abilit i 

si practice pentru a stabili contacte de calitate. 
 
MODALIT I DE COLABORARE 
 
Comunicarea direct  cu familia 
 
1. Principala modalitate de realizare a parteneriatului o constituie Comitetul de P rin i. Acesta 

se compune din membri ai familiilor i ai comunit ii locale. El poate da sfaturi, sugera idei, dar 
deciziile asupra con inutului înv mântului,asupra strategiilor didactice  apar in educatorului. 

Acest comitet trebuie s - i cunoasc  r spunderile înc  de la inceputul anului colar.  
 
Printre acestea, enumer m: 
 
-planific  i organizeay  întruniri,petreceri,s rb tori de evenimente ,vizite,excursii; 
-strânge fonduri pentru excursii; 
-realizeaz  colecte pentru îmbun t irea bazei materile; 
-ob ine vize pentru diverse vizite (în întreprinderi,institu ii,muzee); 
-planific  ziua de cur enie în unitatea scolar ; 
-organizeaz  activit ii de amenajare a cur ii cu aparate de joac ; 
-organizarea activit i de ajutor pentru confec ionarea de juc rii sau repararea celor existen-te. 
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Ducerea i aducerea copiilor la gr dini  
 
Educataorea poate comunica cu familia diminea a, când copilul este l sat la gr dini ,când 

copilul este luat i dus acas .În aceste momente,se pot comunica p rin ilor am nunte despre acti-cit i 
am nunte despre activit ile zilei,desprea progresele copiilor, despre unele aspecte ce tre-buie 
intreprinse. 

 
Întrunirea cu p rin ii 
 
Acest contact cu familia este de o manier  informal .Întrunirile, deschise particip rii tutu-ror, 

ofer  familiilor ocazia de a se întruni ca grup,de a discuta aspecte ale programului,de a afla  despre 
dezvoltarea copiilor sau despre alte subiecte de interes,de a permite p rin ilor s  comunice între ei i 
s  se simt  bine. 

Unele lectorate pun un deosebit accent pe familiarizarea p rin ilor cu anumite cuno tin e 
psihopedagogice. P rin ii trebuie s  cunoasc  scopul educa iei pre colare, metodele i procedeele de 
educa ie în familie, particularit ile de vârst , dar mai ales ,cele individuale ale copiilor. 

 
Iat  câteva teme ce se pot discuta ân cadrul întrunirilor familiale: 
 
-Cre terea i dezvoltarea copilului; 
-Cum se abordeaz  un comportament mai dificil; 
-Nutri ia în copilarie; 
-Bolile copil riei; 
-Jocul educativ 
-Dezvolatarea încrederii în sine; 
-Cum selectam juc riile copiilor no tri. 
 
Consulta iile individuale(convorbirile) 
 
Ne dau posibilitatea s  discut m cu p rin i despre fiecare copil, s  analiz m cauzele diferitelor 

manifest ri, s  luam m suri educative comune. Convobirile individuale creeaz  un climat de 
încredere reciproc . Ele necesit  mult tact, mult  aten ie, vocabular, preg tire profesional  de înalt  
calitate. Prin aceste convorbiri ne putem aduna datele necesare pentru „Caietul de însemn ri asupra 
evolu iei copilului”: 

      
-numele i prenumele; 
-data i locul na terii; 
-cum a fost na terea (normal , prin cezarian , la termen etc.); 
-boli suferite pân  la intrarea în gr dini ; 
-la ce vârst  a inceput s  mearg ; 
-la ce vârst  a inceput sa vorbeasc ; 
-de c tre cine este suprvegheat copilul; 
Dotarea familiei, cultura familiei, interesul fa a de evenintele din gr dini  etc. 
 
Mesajele telefonice 
 
Printr-un mesaj telefonic se pot comunica: 
-informa ii care in de s n tatea copilului; 
-o manifestare necorespunz toare a comportamentului; 
-anun uri ale unor intruniri,ale unui eveniment; 
 

375



Mesajele telefonice se folosesc, mai ales, în comunicarea cu p rin ii ai c ror copii vin i se duc 
singuri acasa. 

 
B. Comunicarea în scris cu familia 
 
Caietul de coresponden  
 
Comunicarea dintre educatoare i familie poate fi facilitat  i de  trimiterea unui scurt mesaj c -

tre p rin i ,prin copii. Mesajele trebuie s  fie scurte i clare.Ele pot cuprinde: descrierea unei realiz ri 
a copilului, a unei deprinderi sau a unui nou comportament. 

Familia se simte încurajat  s  trimit  i ea, rândul ei, mesajele echipei de educatori. 
Aceste caiete circul  de la gr dini  la familie i invers. 
Avizierele sunt panouri unde se afi eaz  informa ii la zi asupra evenimentelor speciale,a oraru-

lui zilinic. Ele pot s  comunice atmosfera i activit ile din sala de grup , se pot afi a lucr ri ale 
copiilor, fotografii ale acestora din timpul activit ilor, mul umiri adresate p rin ilor, tabele pe care 
s  se semneze voluntarii pentru anumite activit i. 

Avizerele trebuie s  fie intotdeanuna actuale i interesante. Ele pot avea forma denumirii clasei: 
”Bobocelul”,”Cangurul”,”Ursule ii” etc. 
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  IMPORTAN A PARTENERIATELOR COAL  – FAMILIE 

PROF. INV. PRIMAR PETROVICI RAMONA 

COALA GIMNAZIAL  CERTEJU DE SUS, JUDE UL HUNEDOARA 
 

 

Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesita coalizarea energiilor si unirea 
efortului tuturor partenerilor si care trebuie considerat un element legitim al procesului educativ, 
element care influenteaza dezvoltarea si activitatea de invatare a elevilor.  

Parteneriatele cu familia ating un maxim de eficienta si contribuie la obtinerea unor beneficii 
pe termen lung atunci cand sunt  bine planificate. Mult  vreme s-a considerat c  coala joac  rolul 
central i c  forme diferite de ac iuni organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are 
aspira iile sau resursele culturale pentru ceea ce propune societatea.  

În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare i înv are, coala dezvolt  o serie de structuri 
de sprijin în favoarea copilului i a familiei. În acela i timp este nevoie de activit i de sus inere în 
afara clasei i de activit i de sprijin atât a copilului aflat în situa ii dificile sau de risc, cât i a familiei 
i a cadrelor didactice. Structurile de sprijin ale colii merg pe linia cabinetelor de asisten  

psihopedagogic , de consiliere, de rezolvare a unor probleme specifice(cabinete de logopedie i 
orientare profesional ) i a centrelor de resurse pentru familie sau pentru profesori. La nivelul acestor 
structuri se dezvolt  programe specifice de sprijin individualizat i de grup pentru copii, p rin i i 
profesori.  

Speciali tii care desf oar  aceste activit i trebuie s  aib  experien  didactic  i preg tire 
special  în domeniul psihopedagogiei. coala de azi nu se poate perfec iona decât evaluând 
permanent nevoile sale i apelând la stucturile de sprijin care s  organizeze, s  planifice i s  intervin  
în rezolvarea problemelor mai mult sau mai pu in speciale. Pentru realizarea unor coli eficiente în 
care to i elevii s  înve e i s  fie valoriza i, pachetul de resurse pentru profesori trebuie s  includ  
urm toarele: 

 -profesorii trebuie s  fie interesa i ca to i elevii s  înve e; 

 - profesorii s  î i cunoasc  foarte bine fiecare elev;  

- elevii trebuie s  fie ajuta i s  în eleg  ceea ce încearc  s  înve e;  

- clasele trebuie astfel organizate încât elevii s  fie permanent ocupa i;  

Au fost identificate dou  dimensiuni principale ale implic rii p rin ilor în activitatea colar  a 
copiilor:  

- dimensiunea rela iei p rinte-copil, vizând controlul frecven ei, al rezultatelor colare, al 
temelor, ajutorul acordat de p rin i în rezolvarea temelor i, în general,în îndeplinirea sarcinilor i 
suportul, respectiv sus inerea moral  i material  a activit ii colare a copilului; 

- dimensiunea rela iei familie- coal  – care se refer , în principal, la alegerea filierei i unit ii 
colare i la contactele directe ale p rin ilor cu reprezentan ii institu iei colare, cadre didactice i 

administratori 

Colaborarea dintre coal  i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate 
de cerin e i o unitate de ac iune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe cele dou  
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institu ii sociale exprimându-se înschimburi de opinii i în discu ii, iar atunci când este vorba de 
decizii, p strându- i fiecare identitatea i aportul specific. 

Pentru realizarea parteneriatului cu p rin ii este esen ial ca: 
- p rin ii s  fie privi i ca participan i activi, care pot aduce o contribu iereal  i valoroas  la 

educarea copiilor lor; 

- p rin ii s  fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii;  

- s  se recunoasc  i s  se aprecieze informa iile date de p rin i referitoare la copiii lor; 

- s  se valorifice aceste informa ii i s  se utilizeze în completarea informa iilor profesionale; 

- responsabilitatea s  fie împ r it  între p rin i i profesori. 

Rela ia dintre p rin i i profesori implic  ie irea din frontierele colii i determin  o alt  
abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradi ional  aceast  tem  era tratat  sub denumirea de 
„colaborarea dintre coal  i familie”.  

Actualmente, dimensiunile acestei rela ii sunt mult mai cuprinz toare datorit  l rgirii 
conceptului de colaborare spre cel decomunicare prin cooperare i, mai nou, prin conceptul de 
parteneriat care le cuprinde pe toate i, în plus, exprim  i o anumit  abordare pozitiv  i democratic  
a rela iilor educative. 
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Stiluri parentale 

 

                                                                   

Prof. înv. primar Petru Viorica Mihaiela 

coala Gimnazial  ,,Toma Coci iu’’ Blaj 
 
 
 
Educa ia parental  reprezint  procesul prin care p rin ii dobândesc cuno tin e despre 

parentalitate, î i m resc gradul de implicare în educarea copiilor, reu esc s  desf oare cu succes 
meseria de p rinte, prin dezvoltarea competen elor parentale. 

Rolul de p rinte reprezint  o experien  extrem de complicat  care implic  foarte multe 
cuno tin e abilit i deprinderi, care nu sunt înn scute atunci când devii p rinte, toate acestea se 
formeaz  i se dezvolt  în experien a de via  a fiec rui 

Venirea unui copil pe lume este un prilej de bucurie. P rin ii î i pun mari speran e în el, î i 
investesc toate resursele de care dispun pentru o cre tere i dezvoltare optim . 

Cu timpul, în unele familii pot ap rea probleme datorate unor gre eli în abordarea situa iilor 
care intervin pe parcursul form rii copilului.  

În ciuda faptului c  este evident  influen a p rin ilor în comportamentul i evolu ia copiilor, de-
a lungul timpului mul i cercet tori i-au îndreptat aten ia asupra studierii mecanismelor care stau la 
baza rela iei p rinte-copil. Una dintre direc iile abordate a fost analizarea leg turilor dintre rela ia 
emo ional  p rinte-copil, comportamentul i metodele p rin ilor i setul de valori al p rin ilor. 
Plecând de aceste coordonate s-a ajuns la conturarea unor stiluri parentale care s  descrie precis 
influen a p rin ilor asupra copiilor.  

Consultând diferite surse care analizeaz  stilurile parentale am încercat s  g sim r spunsul la 
câteva întreb ri, cum ar fi: Ce sunt stilurile parentale i în ce context apar ele ca obiect al cercet rii 
tii ifice? Care sunt stilurile parentale i prin ce se diferen iaz ? Care este rolul fiec rui stil parental 

în determinarea personalit ii copilului?  
Îndeplinirea cu succes a meseriei de p rinte depinde, în mare m sur  de modul cum ne 

comport m cu copilul nostru, adic  de stilul parental pe care îl adopt m. 
Stilul indulgent are la baz  permisiunea p rintelui pentru manifestarea liber  a copilului, f r  

impunerea prea multor restric ii. În acest caz, copilul are libertate de expresie(verbal  i artistic ), 
p rintele consult  copilul în luarea deciziilor i manifest  c ldur  i interes pentru tot ceea ce face 
copilul. 

Avantajele acestui stil parental sunt dezvoltarea unei identit i proprii, a creativit ii, a 
capacit ii dea lua decizii dar i cre terea nivelului stimei de sine(condi ie important  în dezvoltarea 
armonioas  a personalit ii). 

Un dezavantaj important al copilului crescut de un p rinte indulgent este c  va în elege greu 
rolul regulilor, în cazul apartenen ei la diferite grupuri sociale(gr dini , coal , grup de joac , grup 
sportiv etc). 

Stilul autoritar este opusul stilului indulgent. P rintele îi cere copilului s  respecte regulile 
impuse f r  s  comenteze i cea mai mic  gre eal  va fi înso it  de pedeaps . Inten ia copilului de a-
i spune p rerea este v zut  ca obr znicie i d  na tere conflictelor dintre p rinte i copil. 

P rintele este rece i deta at de copil, îl înva  pe acesta s  fie ordonat, disciplinat, respectuos, 
cu sim  critic. 

Abordarea acestui stil are numeroase dezavantaje: copilul va fi insensibil la dorin ele altora, 
neiert tor cu cei care gre esc,va comunica defectuos cu ceilal i, va fi lipsit de ini iativ  i nemul umit 
tot timpul. Toate acestea duc la sc derea stimei de sine, cu urm ri negative pe tot parcursul vie ii.  
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Stilul indiferent presupune neglijen a p rintelui fa  de copil, lipsa preocup rilor pentru 
realiz rile lui i a tr irilor pozitive pentru el. 

Copilul crescut de un p rinte indiferent înva  c  p rerea lui nu conteaz  prea mult, se simte 
lipsit de importan , are un complex de inferioritate i stim  de sine redus . Ajuns matur se va baza 
doar pe propria experien  de via . Lipsa afec iunii din copil rie îl va face insensibil, rigid, apatic i 
pragmatic. 

Stilul protector se caracterizeaz  prin aten ia extrem  pe care p rintele o acord  copilului i 
nevoilor sale. Îi ofer  copilului securitate, sprijin i protec ie permanent  i îl înva  s  fie atent la tot 
ce vine din afara familiei. 

Uneori p rin ii devin prea protectori, ve nic îngrijora i, se agit  când copilul plânge i creeaz  
tensiune în jurul copilului. Cu timpul, copilul se simte din ce în ce mai sufocat i se îndep rteaz . Îi 
este greu s  vorbeasc  cu p rintele despre problemele sale,de team  c  acesta nu-l va în elege i se 
va îngrijora. 

Stilul democratic se bazeaz  pe dorin a p rintelui pentru ca drepturile copilului s  fie 
întotdeauna respectate. Se stabilesc unele reguli care se aplic  consecvent, dar se permite i o anumit  
flexibilitate,pentru c , în acest caz,nu legea ci omul este pe primul plan. 

P rintele democratic este suficient de indulgent, flexibil i deschis spre nou dar i suficient de 
autoritar pentru a-l  înv a pe copil s  respecte reguli i s  rezolve sarcinile care i se dau. Este destul 
de protector pentru a-i oferi copilului securitatea de care are nevoie, dar i suficient de încrez tor în 
capacit ile copilului de a lua decizii personale. Încurajeaz  copilul s  fie independent, îi respect  
opiniile, interesele i personalitatea, îl apreciaz , îl consider  un membru responsabil al familiei. 

Aceste atitudini ale p rintelui vor permite dezvoltarea unui echilibru emo ional al copilului i 
o dezvoltare armonioas  a personalit ii, astfel copilul va comunica eficient cu ceilal i, va fi creativ, 
va avea ini iativ  i se va implica în luarea deciziilor. El va avea un nivel ridicat al stimei de sine, va 
ti întotdeauna s  î i exprime punctul de vedere i s  î i îndeplineasc  propriile vise. 

Stilurile parentale nu se g sesc întotdeauna în ,,stare pur ”.O persoan  poate avea mai multe 
stiluri parentale, în func ie de personalitatea sa, de dispozi ia de moment, de conjunctur  sau de 
momentul evolu iei copilului. Fiecare p rinte trebuie s  î i identifice stilul personal în abordarea 
propriului copil, astfel încât acesta s  beneficieze de o cre tere i dezvoltare cât mai armonioase. 
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PARALEL  ÎNTRE PREDAREA ONLINE I PREDAREA TRADI IONAL  

 

Profesor: PETRULESCU NICOLETA 

COLEGIUL NA IONAL B N EAN-TIMI OARA 

 
Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor i microcalculatoarelor i, în paralel 

dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 
informa ionale computerizate, instruirea asistat  la calculator i înv area multimedia, bazat  pe 
utilizarea noilor tehnologii de informare i comunicare. (M. Ionescu, 2011) 

Acela i autor afirm  c , „nu utilizarea tehnologiilor computerizate i multimedia, însine, are 
efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire i autoinstruire binegândit ”. 

În accep iunea lui Drago  Iliescu, directorul colii Doctorale de Psihologie i tiin eleEduca iei 
din Bucure ti, în zona educa iei, conversa ia public  este dominat  de ideologie. Nue dominat  de 
opinii ancorate în empiric, nu e dominat  de date tiin ifice, e dominat  deideologie. Deci vom face 
un nou lucru pentru c  pare bine, pentru c  sun  bine, pentru c  e lamod , pentru c  mi se pare mie 
c  ar fi cool. Dar pedagogia este o tiin  de sine st t toare. 

M. Ionescu (2011), spunea c , departe de a prezenta o simpl  mod  în educa ie, integrarea 
tehnologiilor informa ionale computerizate i a multimediei în strategiile de instruire i autoinstruire, 
ofer  azi solu ii promi toare pentru concretizarea aplica iilor psihopedagogiei cognitive, pentru 
practica educa ional . De altfel, pedagogul Gaston Berger, propunea, ca solu ie pentru a pune de 
acord ritmul lent al schimb rilor în educa ie cu ritmul accelerat i continuu al schimb rilor care au 
loc în societate, integrarea în înv mânt a mijloacelor tehnice similare celor utilizate în afara colii, 
inclusiv a mass-mediei, care joaca un rol important în comunicarea interuman  i educa ional , 
constituind un adev rat catalizator institu ional. 

În didactica tradi ional , actul pred rii este unidirec ional, adic  îndreptat de la cadru didactic 
spre copil i avea ca obiectiv transmiterea de cuno tin e gata structurate, pe care copiii urmau sa le 
asimileze în mod pasiv. Apoi s-a sim it necesitatea elabor rii de modele în care predarea s  nu mai 
fie atribuit  doar profesorului, ci s  implice i copilul.  

Astfel, viziunea s-a schimbat radical în didactica modern , predarea nu mai este conceput  ca 
o activitate de comunicare, de transmitere de cuno tin e, ci ca o problema de organizare i conducere 
a proceselor de înv are. (M. Boco , D. Jucan, 2007) 

A preda înseamn  a organiza experien e de înv are care s  provoace schimb ri dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Boco , D. Jucan, 2007) 

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea i conducerea unor activit i în care s  se valorifice materialul prezentat, acordarea de 
sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esen ialului (împreun  cu copiii) 
i fixarea lui în no iuni, concepte, ra ionamente, opera ionalizarea cuno tin elor copiilor prin 

conceperea i rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice i practice. (M. Boco , D. Jucan, 2007) 
Dat  fiind situa ia actual , putem afirma c  aceast  pandemie, starea de urgen  instituit  de la 

o zi la alta, au provocat un adev rat experiment în domeniul educa iei. La nivel mondial sistemele 
educa ionale sunt nevoite s  se adapteze situa iei, s  se reinventeze. Milioane de copii au fost obliga i 
s  stea în cas , iar profesorii au fost for a i de situa ie s  î i mute activitatea online, s  înve e s  
utilizeze diferite tehnologii i platforme digitale pentru a continua predarea i pentru a p stra leg tura 
cu copiii. Astfel s-a demonstrat c  atât profesorii cât i copiii au fost capabili s  se adapteze la noul 
mod de abordare al educa iei i la un nou mod de comunicare. 
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Cu toate c  a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum i a copiilor pentru 
desf urarea activit ii educa ionale online, au fost câteva dificult i pe care unii le-au întâmpinat. 

Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tablet , telefon), lipsa conexiunii la 
internet, lipsa cuno tin elor în domeniul tehnologiei pentru unii p rin i sau profesori. 

Astfel, prin realizarea unei analize, dup  trei luni de când predarea i înv area sau mutat în 
coala de acas  putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele pred rii online i celeale pred rii 

tradi ionale, adic  ce au avut copiii în plus în aceasta perioad  i ce le-a lipsit: 
Predarea online: 
- Copiii au petrecut mult timp în familie, al turi de p rin i, s-au bucurat de prezen a i sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 
- i-au desf urat activitatea într-un mediu familiar, pl cut i f r  zgomotul i agita ia din clas ; 
- Activit ile online nu începeau atât de devreme precum cele de la coal  i ei s-au putut bucura 

de o or  de somn în plus diminea a; 
- Rela iile între coal  i familie au avut de câ tigat, deoarece p rin ii au putut observa în mod 

direct efortul f cut de cadrul didactic în reu ita procesului de predare i înv are; 
- Putem spune c  aceasta perioada a favorizat înv area i dezvoltarea unor noi aptitudini 

p rin ilor prin folosirea instrumentelor i platformelor pe care lucreaz  copiii; 
- Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împ rt irea de noi experien e, 

schimbul de materiale i idei. Predarea tradi ional  (fa  în fa ): 
- Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de coala de acas  a fost satisfacerea nevoii de 

socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Aceast  lips  de socializare a fost resim it  de 
c tre to i copiii; 

- În cadrul activit ilor organizate fa  în fa  cadrul didactic de ine un mai bun control în 
men inerea aten iei copiilor, precum i în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de 
lucru. 

- Prin crearea unui mediu educa ional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, 
prin crearea de situa ii de înv are i concretizarea acestora în experien e de înv are, cadrul didactic 
permite dezvoltarea creativit ii copilului. 

- coala/gr dini a favorizeaz  dezvoltarea autonomiei i independen ei copilului, favorizând 
dezvoltarea global  a acestuia. Ceea ce am tr it din martie încoace, reprezint  o situa ie aparte, iar 
m surile luate au fost extraordinare, fiind nevoie de solu ii de urgen  i de o adaptare din mers, atât 
a cadrelor didactice, cât i a copiilor i p rin ilor, deoarece era absolut necesar  continuarea înv rii 
i a comunic rii educa ionale. Pe viitor, se dore te ca un model de predare de tip hibrid s  r mân  în 

educa ie, iar lec iile înv ate de profesori i elevi în aceast  perioad , datorit  nevoii de adaptare, s  
fie un plus de valoare adus sistemului educa ional din ara noastr . 
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Cei apte ani de acas ! 

 
Petru  Camelia 

Gr dini a cu P. P. Piticot Dej 
 

 

Educa ia copilului înc  din primi ani de via  reprezint  factorul cel mai important în formarea 

personalit ii adultului de mai târziu. 

Chiar dac  zestrea ereditar  are rolul ei, completând cu educa ia din primii ani de via , cei din 

sânul familiei au cel mai important rol în formarea caracterului adultului de mai tarziu. 

Mediul familial are un rol modelator, p rin ii servesc drept model pentru copiii lor. În primii 

ani de via  copiii au tendin a de a copia astfel c  tot ceea ce v d în sânul familiei vor imita f r  a 

con tientiza c  este sau nu este bine. Felul în care p rin ii formeaz  un copil, educa ia pe care io ofer  

acestuia, se va oglindi pe tot parcursul vie ii. 

Rutinele, limitele, regulile sunt printre cele mai importante interven ii asupra copilului în 

vederea form rii unui caracter frumos. P rintele este cel care este responsabil s -i explice copilului 

diverse situa ii, s -l avertizeze asupra lucrurilor negative, s -l laude atunci când face lucruri pozitive 

recompensându-l atât cât este cazul. 

În contextul actual, când copiii au la îndemân  acces la mijloace tehnologice de ultim  

genera ie, consider c  parin ii ar trebui s  impun  limite ferme, copiii mici neavând capacitatea de a-

i gestiona timpul petrecut pe aceste dispozitive. Este necesar  de asemenea o regul  de avertizare a 

timpului pe care îl mai are de petrecut pân  la expirarea timpului astfel c  copilul nu se va opune 

atunci când timpul respectiv expir .  

Comunicarea i petrecerea timpului liber de calitate în fiecare zi al turi de copil. De asemenea 

cititul copilului în fiecare zi înc  de mic îi vor deschide apetitul pentru citit copilului mai târziu. 

În concluzie modelul principal de via  al copilului este chiar p rintele lui a a c  ceea ce vom 

cre te ast zi vom avea mai târziu. 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. înv. pre c.: Petru  Daniela 

coala Gimnazial  „I. I. Mironescu”- Tazl u, Neam  
 
 
 
Familia i coala constituie mediile socio-culturale, care modeleaz  fiin a uman  de-a lungul 

întregii vie i. coala i familia r mân principalele socluri de formare a personalit ii sociale i 
culturale, prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  programe, cu cadre specializate i în 
perioade de timp bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii de zi cu zi, în care copilul, înva  
regulile primare de via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta fa  de cei din jur i de a-i aprecia. 

Amprenta educativ  a familiei, mai ales în prima parte a vie ii copilului, este decisiv  i 
consolideaz  eforturile educative ale colii, numai atunci când conlucreaz  continuu i consistent, în 
ac iuni ce se completeaz , mobilizând în aceea i m sur  elevii, ca subiec i activi ai procesului 
educativ. Studiile de specialitate pledeaz  tot mai mult pentru strânsa leg tut  dintre coal  i familie, 
i invers, p rin ii fiind recunoscu i ca adev ra ii „strategi” ai ac iunii educative ale c rei mize sunt 

complexe [St nciulescu, 1997, p. 172].  
Scopurile, elurile p rin ilor sunt multiple i cu destina ii bine definite: în primul rând, cele de 

ordin instrumental, ei fiind preocupa i de standardul viitor de via  al copiilor lor, de ob inerea unui 
venit cât mai înalt; de ordin profesional, pentru realizarea unui statut social superior, care s  le asigure 
putere, venituri, acces la resurse, capacitate de decizie; de ordin afectiv, în sensul deprinderii copiilor 
de a tr i pozitiv experien a de colari; de ordin cultural, prin idealuri, modele culturale, de 
personalit i, care le pot influen a i ghida via a . 

Elevul zilelor noastre, datorit  posibilit ilor de informare f r  precedent, devine tot mai mult 
o parte activ  a procesului educativ familial, adeseori modelându-l din interior, oferindu-i noi direc ii 
de evolu ie, dar i a celui colar, solicitând schimb ri în con inutul programelor, în r spunsuri adresate 
factorilor educativi, care trebuie s  fie preg ti i s  conduc  un dialog pertinent i valabil pentru ambele 
p r i.  

Copiii sau elevii constituie conexiunea dintre familie i coal , ca mediatori între p rin i i 
profesori, afla i la intersec ia dintre cele dou  influen e sau segmente ale adul ilor cu func ie 
educativ .  

În acest fel, copiii, elevii devin ei în i i contribuitori la autoformarea i construc ia propriei 
personalit ii, contribu ie care asigur , f r  îndoial , o reu it  mai mare procesului educativ. 

P rin ii sunt, desigur, primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului, la vârsta când 
el, din punct de vedere fizic i psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei s  fie primii 
aten iona i de modul cum se comport  la coal . Acest comportament, cu r d cini în via a de familie, 
se reflect  apoi în coal  i în societate.  

Antropologia cultural  i sociologia culturii afirm  c  familia constituie prima form  de 
comunitate uman  în care înva  copilul cele dintâi reguli de comportare în via .. Antrenarea lor la 
însu irea temeinic  a cuno tin elor, prin procesul instructiv, i la modelarea tr s turilor propriei 
personalit i, din perspectiv  uman , moral , civic , prin procesul educativ din familie i coal , dar 
i prin autoeduca ie în afara lor, constituie pârghia fundamental  prin care se poate îmbun t i 

calitatea întregului proces de înv mânt. În acest fel, coala i familia se pot transforma în structuri 
dinamice, coordonatoare ale unei mase mari de colaboratori: copiii, elevii, asupra c rora trebuie s  
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vegheze pentru buna lor încadrare în sistemul obliga iilor, îndatoririlor i disciplinei colare, pentru 
cre terea calit ii activit ii educative i a produsului uman final, viitorii cet eni.  
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CONTRIBU IA JOCULUI                                                                            
LA DEZVOLTAREA COPILULUI PRE COLAR 

 
PROF. ÎNV. PRE C. PICULEASA MIHAELA SIMONA 

COALA GIMNAZIAL  „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA 
 

 

Jocul este activitate fundamental  a copilului. tim c , fa  de coal  unde înv area este forma 
dominant , în gr dini  acesta este înlocuit  cu jocul. Acesta este baza conceperii întregii activit i 
intructiv- educative. F r  joc nu se poate ajunge la o finalitate real . Îns  începând cu grupa mic  i 
pân  la clasa a IV-a se folose te jocul didactic. Jocul didactic ajut  la instruirea copiilor, le 
consolideaz  i le precizeaz  cuno tin e despre lumea înconjur toare. Ele îmbin  armonios 
elementele instructive i exerci iul cu elementele distractive. 

Cercet torii spun c : 

• Jocul este un mijloc de satisfacere a nevoii de repaus, de recreere în general (R.S. Lazarus); 

• Jocul reprezint  o adev rat  munc  pentru copil, fiind un mijloc cu ajutorul c ruia î i poate 
dezvolta eul s u psihologic. În joc sunt reproduse conduite care impresioneaz  copilul, ceea ce 
permite asimilarea realit ii i formarea unui bagaj de posibilit i i disponibilit i de a reac iona 
(E.Claparede); 

• Jocul, ca o activitate fundamental  între 3 i 7 ani, are un rol hot râtor în evolu ia copilului i 
const  în reflectarea i reproducerea vie ii reale. Este o activitate biopsihosocial  având originea 
legat  de resorturile biologice. Jocul î i are originea în decalajul care exist  între cerin ele puse în fa a 
copilului de mediu i posibilit ile de care el dispune pentru a r spunde. (A. N. Leontiev) 

• Jocul este o cale de socializare i culturalizare. (A. Geselle) 

• Jocul este o activitate executat  de dragul ei, este recompensatoare în sine i nu depinde de 
realizarea scopurilor din afara situa iilor de joc. Este în mod esen ial pl cut i asociat cu efecte 
pozitive. (C. Garvey) 

• Jocul ofer  o mai bun  cunoa tere a lumii, d  posibilitatea explor rii rela iei dintre realitate i 
fantezie, creaz  un control mai adecvat asupra temerilor i problemelor copilului. (Gardner); 

Pentru copilul de 3-7 ani jocul este o activitate serioas . La copiii de pân  la 5 ani toate 
activit ile spontane cap t  caracter de joc, iar diferen ele dintre acesta i munc  sau înv are sunt 
necunoscute. Este modul de a ac iona al copilului, este forma specific  i dominant  de activitate, 
este contextul care d  substan  vie ii lui, este cadrul ce face posibil progresul, evolu ia sa psihologic . 

Pentru copii, jocul are o dubl  semnifica ie. Pe de o parte, este cadrul în care ei se manifest , 
î i exteriorizeaz  întreaga via  psihic  (în joc copilul exprim  cuno tin ele, emo iile, î i satisface 
dorin ele i se elibereaz , desc rcându-se tensional). Pe de alt  parte, jocul reprezint  principala 
modalitate de formare i dezvoltare a capacit ilor psihice (acestea neputând fi concepute i imaginate 
în afara jocului). 

Jocul formeaz , dezvolt  i restructureaz  întreaga via  psihic  a copilului. Jucându-se cu 
obiecte, î i dezvolt  percep iile de form , m rime, culoare, greutate, î i dezvolt  capacitatea de 
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observare, se dezvolt  activitatea voluntar , î i dezvolt  însu irile voin ei: r bdare, perseveren , 
st pânire de sine. 

În joc sunt modelate însu irile i tr s turile de personalitate: respectul fa  de ceilal i, 
responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea încrederea în sine etc. 

Între joc i educa ie exist  o strâns  leg tur  pentru c  jocul reprezint : 

• mijloc de familiarizare a copiilor cu lumea înconjur toare; 

• mijloc de valorificare a creativit ii, abilit ilor, deprinderilor copiilor; 

• mijloc de educa ie moral  i social ; 

• form  de organizare a vie ii i activit ii copilului, în special în gr dini e; 

• mijloc de cunoa tere a copilului; 

• form  de terapie a copiilor cu cerin e educative speciale. 

Între 3 i 7 ani, jocul copilului atinge un nivel înalt de dezvoltare i reprezint  în acela i timp i 
o condi ie important  pentru evolu ia ulterioar  a copilului. „Vârsta pre colar  reprezint  un moment 
de evolu ie psihic  în care jocul cap t  caracteristici noi ce-l apropie de alte feluri de activitate. Jocul 
este ca un teren neutru pe care se revars  întreaga experien  despre lume i via  a copilului, aceasta 
devenind prin intermediul lui mai subtil , mai accesibil .” (U. chiopu). În aceast  perioad , apar 
cele mai complexe, mai variate i mai interesante forme de joc. La finele ei, diversificarea este mai 
pu in evident , evolu ia jocului conducând spre adâncirea i perfec ionarea formelor i felurilor de 
joc conturate de-a lungul vârstei pre colare. 

Prin joc, copiii exploreaz  ceea ce nu le este familiar i dezvolt  o cunoa tere care este în aceea i 
m sur  senzitiv , cognitiv  i afectiv . 

În timpul jocului participarea p rin ilor al turi de copii este foarte pre ioas  i important . 
Prezen a mamei i a tat lui îi dau copilului siguran , îi creeaz  confort psihic, tiind c  poate împ r i 
jocul cu persoanele care îl iubesc, îl îngrijesc i au grij  s  nu i se întâmple nimic r u. Sentimentul c  
p rin ii în eleg necesitatea lui de a se juca este necesar pentru dezvoltarea psihic  normal  a copilului. 

Un copil privat de joc va avea caren e în structura personalit ii, chiar dac  ulterior se va 
interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru exploatarea poten ialului s u formativ i pentru sprijinirea atitudinilor pozitive în cadrul 
jocului, persoana care se joac  cu copilul trebuie s  aib  în vedere urm toarele: 

• s  aleag  activit i care corespund nivelului de dezvoltare a copilului; 

• s  aib  o mare flexibilitate în alegerea metodelor de interac iune cu copilul, urm rind 
independen a acestuia i nu tutela; 

• s  laude i s  încurajeze pozitiv eforturile, chiar i atunci când copilul nu are succes; 

• s  creeze o leg tur  afectiv  de comunicare cu copilul, prin aten ie i concentrare asupra 
activit ii comune; 

• s  încurajeze jocuri diferite pentru copii; 

• s  asigure un mediu preg tit i comod pentru copil; 

• s  exprime prin gesturi i mimic  pl cerea ac iunii comune cu copilul; 

• s  nu cear  copilului petrecerea unui interval de timpului prea lung, ci pe cât posibil cu cre teri 
ale timpului de concentrare. 
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Copiii înva  i se joac  în func ie de nivelul de dezvoltare i de vârsta lor, de particularit ile 
fizice i psihice. În alegerea jocurilor pentru copii trebuie s  inem seama de stadiul la care se afl  din 
punct de vedere al dezvolt rii fizice, cognitive, sociale i emo ionale. Astfel, jocul copilului de 3-5 
ani va fi altfel decât cel al celui de 5-7 ani.  

Copilul de 3-5 ani 

Jocuri preferate 

Mersul pe triciclet , biciclet  cu ro i ajut toare; 

Toboganul, balansoarele, leag nele, 

Mingi de diferite m rimi (pe care le pot lovi cu piciorul sau arunca sau prinde cu dou  mâini), 
jocuri cu nisip i ap , jocuri de construc ii din cuburi, jocuri cu dans i muzic ; 

Jocurile de rol cu subiecte din mediul apropiat (De-a mama, De-a buc t ria, De-a magazinul 
etc.), jocuri cu marionete, etc. 

Copilul de 5-7 ani 

Jocuri preferate 

Mersul pe bicicleta cu dou  ro i, cu role sau patine, înotul; 

Structuri exterioare care permit c rarea; 

Poate s  arunce i s  prind  o minge în jocuri cu reguli („Ra ele i vân torii“, „Colorile“, 
„Arunc  la int “ etc.); 

Jocuri de competi ie; 

Jocuri de construc ie din piese care se asambleaz , jocurile de rol diverse din sfera familiei sau 
gr dini ei, prin îmbog irea experien ei sociale, jocuri de dramatizare etc. 

Copilul de 3-5 ani 

Rela ii cu partenerii de joc 

Jocul izolat pierde din importan ; 

Se mai p streaz  forme ale jocului paralel; 

Simte nevoia unui partener de joc (de preferin , copil); 

Se joac  mai bine cu copii mai mari sau mai mici decât el, exersând rolul de subordonat sau 
lider); 

Nu respect  regulile; 

Pot ap rea „prieteni imaginari” ca parteneri de joc; 

Se joac  în aceea i m sur  cu copii de acela i sex i cu cei de sex opus. 

Copilul de 5-7 ani 

Rela ii cu partenerii de joc 

Colaboreaz  cu 3-4 parteneri de joc; 

Reu esc s - i fixeze o inten ie înainte de începerea jocului; 
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Elaboreaz  planuri, în elegeri i conven ii ce trebuie respectate pe m sura derul rii jocului; 

Respect  regulile cu caracter extern; 

Protesteaz  la abaterile de la regulile de comportare civilizat  din timpul jocului; 

Încep s  prefere ca parteneri de joac  copii de acela i sex. 

Câteva caracteristici 

Copilul de 3-5 ani 

Juc riile sunt alese dup  criteriul coloritului i al formei; 

Jocul i succesiunea ac iunilor sunt determinate de juc rii existente în preajm ; 

Nu diferen iaz  în cadrul jocului situa ia real  de cea imaginar  (doar spre sfâr itul perioadei); 

Pe parcursul jocului se schimb  deseori subiectul; 

Nu dore te s  împart  juc ria i mai mult, crede c  tot ce vrea sau folose te la un anumit moment 
este proprietatea lui; 

Este curios i îi place s  desfac  juc riile. 

Câteva caracteristici 

Copilul de 5-7 ani 

Juc riile sunt alese în func ie de utilitate, de modul de folosire în joc; 

Improvizeaz  juc rii, în func ie de cerin ele jocului; 

În timpul jocului diferen iaz  realul de imaginar; 

Jocurile devin mai complexe i se desf oar  pe o durat  mai mare de 15 minute. 

Începe s  cedeze o juc rie de bun  voie. 

Recurge la ajutorul adultului în momente de incertitudine. 

Le place s  câ tige la jocurile de competi ie i se sup r  când pierd. 

Folosirea jocului în educarea copiilor presupune observarea, conducerea, îndrumarea sau chiar 
participarea adultului la aceast  activitate. La intrarea în gr dini , se trece de la jocurile simple de 
mânuire, de manipulare a obiectelor, la jocuri mai complexe ca cele de crea ie sub forma jocurilor cu 
subiect i roluri, a celor de construc ie, iar, în cadrul gr dini ei, chiar la cele didactice. 

Din punct de vedere al interven iei adultului, în organizarea jocului se disting: 

• Jocurile spontane, în care inten ia de a îndruma lipse te cu des vâr ire. Pentru acestea este 
semnificativ  clasificarea pe criteriul evolutiv realizat  de Piaget, conform c reia tipurile 
fundamentale de joc sunt: jocul simbolic, jocul cu reguli i jocul de construc ie. 

• Jocurile didactice, care sunt organizate, propuse i îndrumate de c tre educator. 

În cazul jocurilor spontane, adultul trebuie s  recunoasc  dreptul copilului de a desf ura 
aceast  activitate i poate contribui la joc prin punerea la dispozi ie a materialelor i juc riilor 
necesare pentru a da posibilitatea acestuia s - i satisfac  propriile dorin e i interese. În jocurile 
spontane p rin ii sunt solicita i de c tre copii s  devin  parteneri de joc. Gre eli educative frecvente 
pe care le fac adul ii în aceast  situa ie: 
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• Transform  copilul în obiect al jocului, uitând c  cel care trebuie s  se distreze este copilul; 

• Se transform  în copil, imitând gesturile i comportamentul acestuia, maimu rindu-se, 
stâlcind cuvinte, lucru care nu îl ajut  pe copil s  dep easc  stadiul de dezvoltare în care se afl ; 

• Introduc în joc elemente sofisticate, activit i sau situa ii care dep esc capacitatea de 
în elegere i realizare a copilului; 

• Cer copilului ca jocul s  fie o redare veridic  a situa iilor reale, uitând c  în joc totul este 
posibil i c  în joc fantasticul i realul nu sunt antonime; 

• Î i arat  plictiseala în timpul jocului, nu- i intr  în rolul parterului de joc sau r spund în acest 
spirit întreb rilor copiilor; 

• Solicit  copiilor s  se joace mult timp acela i joc, uitând c  interesele pentru un joc se schimb  
destul de repede la copil; 

• Refuz  s  se joace al turi de copil, l sându-l mult singur, doar în compania juc riilor. 

Este recomandabil: 

• S  inem seama de preferin ele copilului în alegerea jocului: trebuie ca jocul s -i plac  i 
copilului i nu doar nou ; 

• S  nu râdem niciodat  de rezultatele copilului, c ci poate fi descurajant; 

• S  fim mereu al turi de copil, s -l ajut m când are nevoie; 

• S -l ajut m pe copil s  capete independen a prin joc, l sându-l s  g seasc  singur o cale de 
rezolvare a problemei; 

• S  îl încuraj m copilul s  se joace i s -i diversific m jocurile; 

• S  îi oferim copilului materiale variate, juc rii pe care le poate folosi în joc în condi ii de 
siguran . 

Observând copilul în timpul jocului, vom avea ocazia s  ne recunoa tem în gesturile sale, vom 
putea în elege ce- i doresc, ce-i fr mânt , ce simt. 

Dac  nu sunt controlate, jocurile copilului se pot transforma în situa ii conflictuale sau în situa ii 
nepl cute (accident ri). Ar fi util ca mama sau tat l s  previn  momentul în care acestea se pot 
produce fie propunând o nou  activitate interesant , fie cu fermitate s  nu permit  ca acestea s  apar . 

Ca p rin i trebuie s  fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. 
Când ne implic m activ în jocul copilului punem temelia unei leg turi solide între noi i el. Noi 
p trundem în lumea lor, iar ei într-a noastr . 

 
Bibliografie: 
 

Copilul i gr dini a –Viorica Preda, Editura Compania 2000; 

Ecaterina Adina Vr sma , „Interve ia socio-educa ional  ca sprijin pentru p rin i“ EDP 2001 
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EDUCATIA 

IN FAMILIE SI LA SCOALA 

 

PIELE OANA NICOLETA 

GRADINITA NR. 5 ZIMNICEA 
 

 

In aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în 
înv tur .....  

Cauzele unor e ecuri colare sunt multiple, dar coala are sarcina de a le depista i de a interveni, 
uneori, când este cazul, în situa iile delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competent , vizita la 
domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile în cre terea randamentului colar. 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i 
folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în 
divertisment, controlul p rin ilor nu este eficace, iar ace tia  sunt nemul umi i pentru notele copiilor, 
dar rezultatele slabe la înv tur  le pun pe seama colii.  

De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  
timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
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citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 

Ca educatoare, am urm rit s -i atrag pe p rin i în jurul colii i s  devin  colaboratori activi ai 
dasc lului, s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea 
pe care o au în fa a societ ii. 

Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile 
activit ii instructiv-educative din coal . De asemenea, m-am ocupat de organizarea muncii în 
familie, de alc tuirea i respectarea regimului zilnic, de atragerea p rin ilor în supravegherea timpului 
liber al elevilor. În acest sens, am dezb tut în cadrul unui lectorat tema Un regim de via  ra ional. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 
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IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA 

Scoala Gimnaziala „Mihail Kogalniceanu”, Buzau 

Prof. Inv. Primar: Pietraru Elena- Iuliana 
 

 

MOTTO: „La o mana de invatatura, un car de purtare buna.” 

 

Fiecare copil este un actor social, un viitor adult care, prin apartenenta sa la diferite grupuri si 
prin relatiile pe care le stabileste in cadrul acestora, este implicat de la o varsta foarte frageda in viata 
sociala. Se intampla, uneori, sa ne intrebam ce atitudine sau ce comportament trebuie sa adoptam in 
relatie cu semenii.   

Probabil ca cele mai frecvente intrebari se refera la felul in care trebuie sa ne comportam in 
famile, la masa, intre prieteni, la spectacole sau in vizite, pe strada, in excursii sau chiar in grupuri 
ocazionale. Ca adulti, stim ca elevilor nostri nu le sunt necesare doar cunostintele pe care le dobandesc 
in scoala pentru a razbate in viata cu mai multa usurinta, ci au nevoie de un bagaj de deprinderi in 
domeniul comportamental care sa le usureze dezvoltarea capacitatilor de relationare cu cei din jur.  

Pornind de la ideea ca cei mai multi provin din familii cu un singur copil, invatati sa fie ei in 
mijlocul universului familial, obisnuiti sa primeasca totul fara aproape sa isi doreasca, unii din ei au 
capacitati reduse de socializare, nu stiu sa se faca placuti si acceptati de ceilalti, desi sunt dornici de 
prieteni. 

Omul manierat este un om cu bun simt, un om care isi respecta cu sfintenie cuvantul dat, are 
principii morale ferme, noblete sufleteasca, stima de sine si de ceilalti, este bland, rabdator, conciliant. 
Este firesc ca o persoana zambitoare sa fie acceptata mai usor in societate decat una posomorata, ca 
un om ingrijit sa inspire mai multa incredere decat unul cu o tinuta neingrijita. Astfel, pana la varsta 
de 6-7 ani, copilul trebuie sa stie sa salute, sa nu intrerupa conversatia adultilor, sa spuna „te rog”, 
„multumesc”, „cu placere” atunci cand e cazul, sa foloseasca batista, sa ceara voie, sa ceara iertare 
cand greseste, etc. 

Sunt lucruri pe care ei nu le aud prima oara la scoala, dar in familie, unora doar le sunt expuse, 
fara a li se impune sa le si respecte. De aici, lipsurile cu care unii copii intra in grupul scolar in care 
constatam ca se integreaza cu mare greutate, chiar daca ei au urmat si gradinita. Considerandu-i inca 
mici pentru a li se impune reguli, unii parinti asteapta intrarea la scoala, ca pe un moment de la care 
copilul sa fie responsailizat, fara sa-si dea seama ca de fapt s-au scurs acei sapte ani pe care ii numim 
„de-acasa” si care sunt baza bunei cresteri. 

Un om manierat este intotdeauna responsabil, un om care, prin prezenta lui impecabila impune 
respect si inspira incredere celorlalti, intr-un cuvant, un om manierat este un om liber. Din aceasta 
perspectiva, trebuie sa reconsideram  rolul familiei si al scolii in procesul de socializare a copilului, 
prin initierea sa in practicarea unui comportament bazat pe regulile bunei purtari, atat in familie, cat 
si in comunitatea in care traieste. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII  

ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

PINTILIE CARMEN 

Gr dini a Nr. 29 Bra ov 

 
Educa ia aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate. De aceea este 

absolut necesar ca educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale 
copilului. 

Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficeaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult dec t o curtoazie obi nuit , este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor când p rin ii se implic  cum ar fi 
îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu p rin ii ajut  la 
identificarea nevoielor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care p rin ii pot contribui. 
Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a sculpta preocup rile acestora i de a le 
explica mai multe despre educa ia celor mici. Implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai 
multe moduri, precum: s  ob in  note mai mari la coal , s  fie activi i implica i în timpul orelor, s  
aib  încredere în propiile abilit i, s  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac , s  fie empatici 
i în eleg tori cu cei din jur. 

P rin ii se pot implica activ în educa ia copiilor astfel: comunic  regulat cu cadrele didactice 
ale copilului, pun întreb ri cheie, precum: în ce domenii se descurc , ce mai poate fi îmbun t it i 
cum îl pot sus ine i ajuta de acas ; particip  la cât mai multe activit i colare: edin e cu p rin ii, 
serb ri, festivit i sau lec ii deschise; planific  excursii cu scop educa ional în afara colii; 
organizeaz  lec ii interactive acas - activit ile domestice pot îmbun t i procesul de înv are; pot 
urm ri împreun  cu copiii filme i videoclipuri educa ionale; pun întreb ri regulate despre cum a fost 
la coal , dac  a înv at ceva nou, precum i despre cea mai grea parte a zilei, comunicarea acas  îi 
ajut  pe copii s  revizuiasc  ceea ce au înv at pe parcursul zilei.  

Factorii de baz  care ajut  copilul în des v r irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor i deprinderilor de via , sentimente. 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral i 
estetic. coala al turi de familie, influen eaz  prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul 
de inv mânt, personalitatea copilului. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  astfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i instruire va fi frânat . Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, adic  „cei apte ani de acas ”. Uneori p rin ii 
uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii deoarece i unii i al ii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestora. 

Comunicarea constant  cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, profesorul 
consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun 
început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la 
un moment dat, pe parcursul form rii academice.  
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Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în spijinul copilului 
la nivelul procesului educa ional.  P rin ii, copiii i comunit ile se influen eaz  puternic unii pe al ii. 
Mediul în care tr iesc p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile 
lor.  

Activitatea educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e 
educative ce se exercit  asupra copilului.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Profesor înv mânt primar Irina Cristina Pintilie 

coala Gimnazial  ,,Spiru Haret” Bac u  
 

 

 

,, coala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul con tient i de colaborarea p rin ilor. 
Educa ia data în coal  se dovede te a fi munc  irosit  i ineficace, dac  familia e ostil  i indiferent ”  

                                                                                                            H. H. STERN 
 

Principalii factori care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , transmiterea 
primelor cuno tin e, sentimente, virtu i. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din 
punct de vedere fizic, intelectual, moral i estetic. La alegertea colii de c tre p rin i conteaz  tipul 
de coal , tradi ia colii, dotarea material  a colii, con inutul înv mântului, dar nu în ultimul rând 
calitatea cadrului didactic. Copilul reprezint  elemental central în educa ie. Educa ia trebuie centrat  
pe elev, iar finalitatea ei s  fie formarea capacit ii elevului de a se adapta la realitatea social . coala 
al turi de familie influien eaz  prin condi ii concrete în care se desf oar  procesul de înv mânt, 
personalitatea copilului. 

Educarea elevului se situiaz  în egal  m sur , în familie i în coal . Meritul familiei îl 
reprezint  formarea temeliei individualit ii copilului, înc  de la vârst  fraged . Mediul familial de 
stabilire a unor ofer  primele ocazii de stabilire a unor rela ii sociale, de comunicare afectiv  i 
verbal . Climatul familial î i pune amprenta pe personalitatea sa. Odat  cu intrarea copilului la coal , 
func iile esducative ale familiei nu înceteaz , ci se amplific , în sprijinirea rolului de elev. Cadrele 
didactice trebuie s  colaboreze  cu familia, s  fac  în a a fel încât s -l fac  un aliat i s  se sprijine 
reciproc în munca de educa ie. Al turi de coal , familia exercit  cea mai mare influien  asupra 
copilului, iar scopul ac iunilor lor trebuie unitar. Familia, prin condi iile oferite, prin în elegerea 
corect  a manifest rilor copiilor, prin contribu ia în l rgirea orizontului profesional al acestora i prin 
oferirea unor modele positive de conve uire social  contribuie la p irea corect  a tân rului în via . 
Familia poate stimula elevul, îl poate mobilizaîn ac iuni legate de un anumit domeniu de activitate 
fa  de care manifest  aderen  i pentru care prezint  mai mult  garan ie, în valorificarea capacit ilor 
proprii. P rintele î  poate da mai bine seama de toate acestea în colaborare cu coala. 

 

FORME DE COLABORARE A CADRULUI DIDACTIC CU FAMILIA: 

- edin ele i lectoratele cu p rin ii; 
- Convorbiri individuale; 
- Coresponden a ( rezultate la înv tur , invita ii la edin e ); 
- Antrenarea p rin ilor în activit i colare i extra colare; 
- Consulta ii pedagogice; 
- Informarea reciproc ; 
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- edin e comune cu elevi i p rin i; 
- Vizitarea colii de c tre p rin i. 
 

FORME DE COLABORARE A P RIN ILOR CU COALA: 

- Prezen a la edin e i lectorate; 
- Asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
- Participarea la activit i cultural-artistice; 
- Oferte de sponsorizare; 
 
- Participarea la redactarea revistei clasei/ colii; 
- Organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii, tabere; 
- Participarea la decorarea clasei; 
- Organizarea unui col  verde în coal ; 
- Stabilirea de contacte cu alte organiza ii în scopul unor schimburi de experien ; 
- Atragerea unor fonduri pentru coal ; 
- Sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i; 
- Încurajarea copiilor performan i prin acordare de recompense. 
 

O comunicare optim  între cadrul didactic i familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv  
asupra copilului i de a stopa comportamente negative. De multe ori apar dificulta i de comunicare i 
dezvoltare a rela iei coal -familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaz  dar i 
blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  evolu ia 
elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 

 

FACTORI CARE FAVORIZEAZ  COMUNICAREA: 

- Transmiterea informa iilor de c tre cadrul didactic într-o form  accesibil  p rin ilor; 
- Evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
- Alegerea unei teme de discu ie interesant  care s  incite curiozitatea p rin ilor; 
- Mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut;    
- Capacitatea cadrului didactic de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte 

problemele; 
- Evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu p rin ii  

acestora; 

- Rezolvarea problemelor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
- Sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negative a elevului. 
 

FACTORI CARE BLOCHEAZ  COMUNICAREA: 

- Utilizarea unui limbaj neaccesibil p rin ilor; 
- Eviden ierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevilor; 
- Alegerea unei teme neadecvate lectoratului; 
- Judecarea, ridicularizarea, moralizarea p rin ilor; 
- Atitudinea pasiv  a cadrului didactic; 
- Transmiterea unui volum mare de informa ii; 
- Oferirea sfatului necerut. 
 

coala i familia trebuie s  sprijine copilul în luarea deciziilor privitoare la orientarea spre o 
treapt  superioar  de înv mânt i spre o carier . Ele faciliteaz  luarea unor decizii în concordan  
cu cerin ele personale i realit ile sociale.  
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Familia reprezint  un exemplu pentru copil, ea influien eaz  op iunea pentru o anumit  profesie. 
coala trebuie s  deruleze ac iuni comune elevi-p rin i pentru conturarea dorin ei profesionale. 

Cadrul didactic dezbate cu elevii avantajele i dezavantajele unei profesii, re eaua colar , 
metodologiile de organizare a examenelor i admiterea în înv mântul liceal, coli de arte i meserii, 
înv mântul superior.  

Rezultatul sau evaluarea ac iunilor de orientare constau în curajul deciziei, degajarea de 
prejudec i sociale, obiectivitatea lor, încrederea în valoarea anumitor forme de educa ie. Perioada de 
asimilare sau de preg tire pentru via  se încheie prin decizia persoanei de a se integra în activitatea 
dorit . 
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Importan a educa iei în familie i la coal  a copilului cu CES 

Prof. sprijin / itinerant PÎNZARIU ELENA-GINA  

coala Gimnazial  Special ” Maria Montessori” Bac u 

 
“Copilul care se na te nu intr  într-o ambian  natural, el intr  în civiliza ie” sublinia  

M.Montessori. 
Familia a avut i are un rol important în via a copilului, o importan  fundamental  fiind 

acordat  rela iei mam -copil. În via a fiec rui copil, familia reprezint  primul mediu de socializare 
caracterizat prin securitate afectiv , sus inere, sprijin, cooperare, via  comun , aspira ii i interese 
comune.  

În literatura de specialitate sunt analizate i clarificate o serie de concepte sociopsihopedagogice  
considerate de referin  în în elegerea dinamicii i evolu iei familiei: solidaritatea între genera ii, 
armonia intrafamilial , comunicarea între membrii familiei, negocierea în cadrul familiei, 
identificarea i autonomizare persoanei, responsabilitatea coeziunii familiale, calitatea rapoturilor i 
rela iilor parentale, formarea/educarea parental . 

Principalele caracteristici ale familiei  care influen eaz  în mod fundamental dezvoltarea social  
a copilului sunt: 

 leg tura biologic de baz  a persoanei care îi confer  identitate i îl sus ine în dezvoltarea 
intelectual , afectiv  i moral ; 

 primul grup social în care copilul exerseaz  comportamente  sociale i se descoper  pe sine;  
 asigur  climatul de securitate afectiv  necesar dezvolt rii armonioase i echilibrate a 

personalit ii; 
 cadrul optim de dezvoltare a individualit ii i de valorizare a poten ialului copilului. 

Studiind atitudinea adoptat  de p rin i fa  de copilul cu deficien , unele cercet ri 
demonstreaz  c  ea depinde de mai mul i factori: 

 gradul deficien ei sau anomaliei pe care o prezint  copilul; 
 factorii afectivi, sociali i culturali ai anturajului ce condi ioneaz  modul în care p rin ii 

tr iesc acest  realitate; 
 nivelul de aspira ie familieal ; 
 m sura în care copilul satisface a tept rile p rin ilor în sensul unei realiz ri sociale sau 

intelectuale. 
Cerin ele speciale determin  m suri educative speciale, structurate i antrenate la nivelul 

procesului de predare-înv are. 
Cerin ele educa ive speciale deriv  din dizabilit i, deficien e, boli sau deprinderi de ordin 

socio-cultural i corespund unei abord ri care sus ine c  fiecare copil este unic i orice copil poate 
înv a, valorizând tipul de înv are în concordan  cu particularit ile individuale, cultivând 
diversitatea copiilor ca un mijloc de înv area care înt re te i sprijin  înv area. 

Este foarte important  identificarea si evaluarea corect  a copiilor cu cerin e educative speciale, 
deoarece este piatra de hotar care determin  evolu ia în timp a dezvolt rii armonioase a personalit ii 
copiilor, i  ea trebuie f cut  numai de specialist pentru a corecta orientarea colar  i o recomandare 
calificat  asupra interven iilor de care ar putea beneficia copilul pentru “egalizarea anselor tuturor 
copiilor. 
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Copilul cu cerin e educa ionale speciale de adapteaz  greu la rela iile interpersonale, de aceea 
p rin ii trebuie s  joace un rolul de mediator între copil i persoanele str ine. 

Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferen a fa  de ceea ce gânde te copilul este o alt  mare 
gre eal  educa iv , care duce adeasea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-
problem  din punct de vedere social. 

Practic, familia joac  rolul unui laborator în care copilul cu CES i se ofer  oportunitatea de a-
i g si locul i de a se obi nui cu situa ia în care se afl . 

Unul din obiectivele centrale ale interven iei educa iv-terapeutice este s  stimuleze, s  între in  
i pe cât posibil, s  direc ioneze ac iunea mecanismelor compensatorii ale oragnismului afectat. 

Cunoa terea psihologic  a copilului are ca obiectiv principal eviden ierea i analiza dezvolt rii 
psiho-comportamentale sub aspectul factorilor ,con inutului mecanismelor i ale legilor. 

Dup  familie, gr dini a constituie prima experien  de via  a copilului în societate. Gr dini a 
este o institu ie care are drept obiectiv s  preg teasc  eficient i complex copilul pentru activitatea 
colar . Adoptându- i metodele la formele particulare ale vie ii mentale a copilului, gr dini a încerc  

s  r spund  specificului activit ii fiec rei vârste i s  identifice mijloacele i activit ile pentru o 
dezvoltare complex . 

Preocuparea pentru organizarea spa iului în gr dini , fie spa ierea i aranjarea materialului 
didactic pe arii de interes i pe tipuri de activitate i dotarea corespunz toare a spa iilor cu material 
didactic, pe tipuri de activit i sau efortul de a g si solu iile pentru ameliorarea sau înl turarea 
dificult ilor de adaptare a copiilor la activitatea de grup, capacitatea familiei la ac iunile educative 
prin prezen  i participare, alegerea i organizarea con inutului activit ii conexate ierarhic. 

Într-o lucrare publicat  în anul 1976, Constantin P unescu ar ta – având în vedere , inclusiv 
copiii cu deficien e- c  “ coala, ca forum al civiliza iei i culturii, nu poate fi restrictiv  i selectiv , 
ci comprehensiv  i integrativ .” 

Putem afirma c  apari ia i fundamentarea teoriilor i practicilor referitoare la integrarea i 
incluziunea colar  a tuturor categoriilor de elevi din comunitate i conturarea ideii de coal  pentru 
diversitate au permis o nou  abordare a activit ilor de înv are în coal , fapt determinat i de 
necesitatea asigur rii anselor egale la educa ie pentru to ii membrii unei comunit i i satisfacerea 
cerin elor de instruire i educa ie în func ie de poten ialul intellectual i aptitudinal al fiec rui copil 
inclus în programul educa ional al unei coli. 

Formele de integrare a copiilor cu CES, pot fi urm toarele: grupe diferen iate, integrate în 
structurile colii obi nuite, grupuri de câte doi-trei copii cu CES, inclusiv în grupurile obi nuite, 
integrare individual  a acestor copii în acelea i grupe obi nuite. 

Experien ele de via  ale elevilor cu CES sunt determinante pentru respectul de sine. Ei înva  
în special din ceea ce tr iesc. Modele sociale i comportamentale ale persoanelor din jurul s u î i pun 
amprenta de pe modul lui de reac ie i ulterior f uresc baza pentru imaginea de sine, a tept rile sale 
i deci respectul de sine. 

Contribu ia jocului didactic la stimularea i dezvoltarea capacit ilor cognitive ale copilului , 
educarea tr s turilor de personalitate i realizarea obiectivelor de cunoa tere ale procesului de 
predare-înv are este evident ; prin jocul didactic, elevul î i angajeaz  întregul poten ial psihic, î i 
ascute observa ia, î i cultiv  ini iativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, î i dezvolt  spiritul de 
cooperare, de echip . 

Arta educa iei i a educatorilor, fie ei p rin i sau cadre didactice este de a-l sprijini pe elev s  
se st pâneasc , s - i formeze o imagine de sine cât mai clar , s  aib  încredere în for ele lui proprii, 
s  construiasc  o atitudine pozitiv  fa  de sine i fa  de lumea înconjur toare.  

Optimist i încrez tor în sine, el î i va putea des vâr i poten ialul genetic. 
 
Concluzii 
Angajarea i responsabilizarea familiei în educa ia copilului este fundamental  pentru reu ita 

integr rii copilului cu CES în mediul colar. 
Îns n to irea climatului familial, asanarea lui, interven ia terapeutic  i consilierea familiei 

reprezint  priorit ile interven iei în cazul unui copil cu deficien . 
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Fiecare copil este unic i are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezint  în procesul 
de înv are colar . 

Înv area este i ea unic  pentru fiecare elev în parte, în func ie de stilul, ritmul, nivelul s u de 
înv are i dezvoltare, caracteristicile i particularit ile sale, aptitudinile, a tept rile, experien a sa 
anterioar . 
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Rolul familiei i al colii în educa ia copiilor 

     

 

Prof. înv. primar, Pirjol Maria 

 

România are un sitem de înv mânt perimat. În cel pu in doisprezece ani, tinerii acumuleaz  
informa ii care într-o propor ie cople itoare nu le folosesc în via . S  nu uit m c  ies din coal  f r  
a avea cuno tin e nici despre aspecte practice i esen iale precum introspec ia, gestionarea 
conflictelor, cunoa terea de sine, dezvoltarea personal , educa ia financiar , consilierea voca ional , 
ca s  nu mai vorbesc de retoric , filosofie, estetic  sau art . Mediatiz m o dat  pe an reu ita câtorva 
elevi la universit i de renume interna ional - Harvard, Cambrige, Oxford sau MIT - uitând c  ei sunt 
excep ia, vârful de lance, produsul muncii proprii i al sus inerii p rin ilor, în toate cazurile. Pentru 
majoritatea tinerilor, este frustrant ca, dup  atâ ia ani de coal , institu iile de înv mânt s  nu le fi 
oferit instrumentele necesare pentru a se descurca în via . Un sistem bun de înv mânt te preg te te 
pentru via , inclusiv pentru a dep i e ecuri i dezam giri. Realitatea este c  schimb rile structurale 
ale unui sistem vechi au loc pe parcursul câtorva genera ii, iar a ne ascunde dup  degete sau a nega 
acest fapt nu ajut  deloc.          

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. coala nu 
poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât i a colii, are 
roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu se înlocuiesc 
una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin asigurarea de 
materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, blânde e, în elegere, 
disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, profesorul 
consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun 
început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la 
un moment dat, pe parcursul form rii academice.      
 Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata 
s - i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 
responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerefamiliei i invers. 

 M-am întrebat care sunt, în fond, principiile dup  care sistemul de înv mânt din ara noastr  
se ghideaz  i, citindu-le, am realizat c  pu ini dintre noi le cunoa tem sau le-am parcurs m car o 
dat , de i am stat ani mul i pe b ncile colii. Legea educa iei na ionale din 2011, la articolul 3, descrie 
principiile care guverneaz  înv mântul preuniversitar i superior, precum i înv area pe tot 
parcursul vie ii din România. Acestea sunt: Principiul echit ii - în baza c ruia accesul la înv are se 
realizeaz  f r  discriminare; Principiul calit ii - în baza c ruia activit ile de înv mânt se 
raporteaz  la standarde de referin  i la bune practici na ionale i interna ionale; Principiul relevan ei 
- în baza c ruia educa ia r spunde nevoilor de dezvoltare personal  i social-economice; Principiul 
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eficien ei - în baza c ruia se urm re te ob inerea de rezultate educa ionale maxime, prin gestionarea 
resurselor existente; Principiul descentraliz rii - în baza c ruia deciziile principale se iau de c tre 
actorii implica i direct în proces; Principiul r spunderii publice - în baza c ruia unit ile i institu iile 
de înv mânt r spund public de performan ele lor; Principiul garant rii identit ii culturale a tuturor 
cet enilor români i dialogului intercultural; Principiul asum rii, promov rii i p str rii identit ii 
na ionale i a valorilor culturale ale poporului român; Principiul recunoa terii i garant rii drepturilor 
persoanelor apar inând minorit ilor na ionale, dreptul la p strarea, la dezvoltarea i la exprimarea 
identit ii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase; Principiul asigur rii egalit ii de anse; 
Principiul autonomiei universitare; Principiul libert ii academice; Principiul transparen ei - 
concretizat în asigurarea vizibilit ii totale a deciziei i a rezultatelor, prin comunicarea periodic  i 
adecvat  a acestora; Principiul libert ii de gândire i al independen ei fa  de ideologii, dogme 
religioase i doctrine politice; Principiul incluziunii sociale; Principiul centr rii educa iei pe 
beneficiarii acesteia; Principiul particip rii i responsabilit ii p rin ilor; Principiul promov rii 
educa iei pentru s n tate, inclusiv prin educa ia fizic  i prin practicarea activit ilor sportive; 
Principiul organiz rii înv mântului confesional potrivit cerin elor specifice fiec rui cult recunoscut; 
Principiul fundament rii deciziilor pe dialog i consultare; Principiul respect rii dreptului la opinie al 
elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de înv mânt.   
 Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 
evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 
conduite de via , atât de necesar . Nicolae Steinhardt scrie: „Încep s -mi dau seama c  numai 
caracterul import . Convingerea politic , p reri filosofice, originea social , credin a religioas  nu 
sunt decât accidente: doar caracterul r mâne dup  filtr rile produse de anii de pu c rie, ori de via ”.
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Rolul familiei în educarea copilului 

 

Prof. înv. primar Elena Camelia Pîrlea 

coala Gimnazial  comuna Urecheni 
 
 
 

,,Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 
ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor’’. citat din A.S. Makarenko 

Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie 
la dezvoltarea unei persoane i la starea ei de s n tate. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. P rin ii furnizeaz  „zestrea 
genetic ”, iar familia creeaz  condi iile dezvolt rii fizice, emo ionale, intelectuale i modeleaz  
caracterul copilului, sim ul moral, estetic etc. O mare parte dintre cuno tin ele despre natur , 
societate, deprinderile alimentare i igienice, atitudinile fa  de via , modelele sau obi nuin ele de 
comportament, copiii le datoreaz  educa iei primite în mediul familial. De aceea, familia este 
institu ia fundamental  în toate societ ile. 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce prive te dezvoltarea copilului, din punct de 
vedere fizic, intelectual, emo ional, moral sau caracterial i spiritual-estetic. 

În primii ani, care constituie perioada cea mai important  de dezvoltare fizic  i de construc ie 
a personalit ii i inteligen elor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea 
unei persoane sunt familia, coala, prietenii i colegii, comunitatea apropiat , modelele i valorile 
sociale i imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la con tiin a persoanei prin intermediul 
culturii i diferitelor medii de informa ie la care are acces. Este totodat , perioada în care se 
construie te, sau nu, sim ul coeren ei i primele modele ale rela iilor cu ceilal i. i totodat , perioada 
în care personalitatea, aflat  în perioada de construc ie, este supus  la primele teste. 

P rin ii  trebuie s - i înt reasc  fundamentarea rela iilor pe baza dragostei lor fa  de proprii 
copii i pe dorin a lor ca ace tia s  aib  performan e i succes în via . Aceasta nu se poate realiza 
dac  p rin ii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educa ia copilului este factorul principal care 
dezvolt  personalitatea lui. În educa ia copiilor trebuie s  existe între p rin i în elegere i acord în 
diferite probleme i de aici decurg normal i celelalte. 

În activitatea de educa ie în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi i carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” 
(favorabil) sau ,,climatul negativ” (nefavorabil) educa iei, adic  formarea copilului ca cet ean, ca 
om. 

Raporturile dintre p rin i i copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra 
form rii lor, lucru de care ar trebui s  fie con tien i to i p rin ii. Atitudinile, comportamentul nostru, 
vorbele noastre, ale p rin ilor influen eaz  atitudinile, comportamentul i modul de a fi al copiilor. 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui s  
dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în 
func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are, asigurându-i copilului cele 
necesare studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas ’’. 
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În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin jocul imita iilor, 
compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult, 
ca om pentru viitor. 

Expresia “Cei apte ani de-acas ” define te îns  tot bagajul de cuno tin e, deprinderi, 
comportamente i atitudini acumultate în primii ani de via . Aceast  perioad  de timp este 
considerat  “culmea achizi iilor”, este considerat  una din perioadele de intens  dezvoltare psihic , 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informa ii, de memorare i de însu ire 
a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Copilul este preg tit s  primeasc  informa ii. De aceea, este important cum sunt transmise 
aceste informa ii, de c tre cine i în ce mod. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL GR DINI EI ÎN EDUCA IA COPIILOR 

P. I. P. PÎRVU ADRIANA NICOLETA 

G. P. P. NR. 1 POARTA ALB , JUD.CONSTAN A 

 
 

Educa ia se realizeaz  atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât i în cadrul 
activit ilor extra colare, un rol important fiind de inut de familie. Între factorii educa iei, familia a 
fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor, 
educa ia începe din familie. 

Atmosfera afectiv  din familie are o influen  hot râtoare asupra dezvolt rii psihice în mica 
copil rie. În primii ani de via  copilul r spunde la tot ce se întâmpl  în jur prin reac ii emotive care 
vor determina direc ionarea activit ii i atitudinilor de mai târziu. N zuin ele copilului se formeaz  
în mica copil rie prin exemplul celor din jur. În familie copilul înva  limbajul i comportamentul 
social, î i formeaz  aspira ii i idealuri, convingeri i aptitudini, sentimente, tr s turi de voin  i 
caracter. Întotdeauna ambian a, climatul din familie influen eaz , în raport cu natura sa, personalitatea 
copilului.  

Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma: "Nu trebuie s  
face i în fa a copilului nimic din ceea ce nu vre i s  imite." 

Zestrea de echilibru rela ional i adaptativ pe care copilul o mo tene te din tiparul reprezentat 
de familia sa este cea mai sigur  investi ie pe terenul viitoarei lui personalit i asigurându-i detenta 
realiz rii de sine i a succesului în general. Din contr , dac  este crescut într-un climat tensionat, 
conflictual, instabil, copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv i conjunctiv. Urmarea 
este, fie o puternic  motiva ie prosocial  de evitare a tot ce se aseam n  cu cele tr ite acas , fie într-
o motiva ie antisocial  ca expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de r zbunare permanent , de 
ur , rezultat al frustr rilor afective acumulate în primii ani devia . 

Rolul p rintelui în existen a copilului este fundamental, dar numai în m sura în care el g se te 
for a i secretul de a lansa pe traiectoria vie ii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun 
i, prin aceasta, predispus la o anume fericire. Se spune c  "profesia" de p rinte este una din cele mai 

vechi profesii care se practic  de c tre to i membrii comunit ii, îns  pu ini sunt cei care se str duiesc 
s-o înve e sistematic, s - i pun  probleme i s  încerce s  le rezolve la nivelul perioadei actuale. 

Mediul gr dini ei este ideal pentru realizarea unor schimb ri la nivel de interac iune de grup. 
Aceasta îl ajut  s  comunice, s - i formeze o nou  viziune asupra celorlal i i s  î i renegocieze 
dimensiunile egoiste ale personalit ii sale. Se va pune accent pe cooperare, copilul reu ind s  
primeasc  i s  d ruiasc  în acela i timp.  

Gr dini a va accentua bazele unor prietenii solide, copilul reu ind s  împ rt easc  acelea i 
curiozit i cu semenii s i. Pentru o bun  educa ie a copilului este necesar  conlucrarea familiei cu 
gr dini a, iar apoi cu coala. Unitatea de ac iune a celor doi factori (gr dini  – familie) în opera de 
formare pentru via  a copilului este condi ionat  de un mod comun de lucru i de o bun  cunoa tere 
reciproc . 
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O cunoa tere suficient  a ambelor p r i este dat  de o apropiere cu dublu sens familie-gr dini , 
gr dini -familie, apropiere care s  corespund  interesului celor dou  institu ii: educa ia timpurie 
pentru via  a copiilor. 

In concluzie, trebuie s  fim con tien i c  fiecare copil este unic i simte nevoia s  i se asigure 
securitate fizic  i psihologic , dar s  fie respectat. Gr dini a constituie mediul propice i este extrem 
de important  pentru achizi ionarea unor deprinderi, a unor cuno tin e, dar mai ales pentru stabilirea 
unor atitudini care s  func ioneze pe tot restul vie ii. 
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Cei apte ani de acas -  

Principii ale activit ii educative desf urate cu copiii de vârst  mic  

                                                      
   

Institutor: Pîslaru Daniela 

Liceul Teoretic ,,Paul Georgescu” 
 

 
P rintele reprezint  prima persoan  care va pune bazele educa iei unui copil. Deoarece copilul 

mic înva  comportamentul social prin studierea comportamentului adul ilor care îl înconjoar , este 
important ca orice p rinte s  î i asume statutul de adult responsabil cu toate exigen ele care se impun 
în beneficiul unei cre teri armonioase i a unei dezvolt ri intelectuale normale ale minorului. 

Chiar dac  minorul va beneficia de o educa ie institu ionalizat , valoarea acesteia va fi 
substan ial mai mic  prin compara ie cu educa ia primit  în familie, cel pu in în primii ani de via . 
Normativitatea pentru p rin i are ca direc ie i ca sens implicarea adul ilor în via a copiilor, în 
substan a actului educativ conceput i oferit de c tre profesioni ti în institu ii specializate.  

În ,,folclorul” pedagogic actual exist  o serie de norme care trebuiesc avute în vedere de p rin ii 
care doresc s  ofere o educa ie s n toas  copiilor. Aceste norme îi au ca autori atât pe p rin i, cât i 
pe copii:  

1. Ferici i p rin ii care î i educ  copilul chiar de la venirea lui în lume. Copilul e ca un copac: 
strâmb a crescut, strâmb r mâne. 

2. Ferici i p rin ii care nu dau copilului tot ce vrea el. Dou  lucruri îi pot aduce pe copii la ruin : 
s  aib  totul sau s  nu aib  nimic. 

3. Ferici i p rin ii care nu iau întotdeauna ap rarea copilului lor. Iubirea adev rat  nu const  în 
a-i lua ap rarea, ci în a-l obi nui cu recunoa terea sincer  a gre elii i dorin a de îndreptare. Cu b taia 
se face dresur , nu educa ie. 

4. Ferici i p rin ii care nu vor critica al i p rin i sau societatea. 

5. Ferici i p rin ii care în ciuda greut ilor vor avea mereu fa a senin  i zâmbetul pe buze 
fiindc  nu b taia e rupt  din Rai, ci zâmbetul etc. 

A a cum ne d m seama din aceste fericiri este de o importan  major  cunoa terea i sus inerea 
copilului i îndrumarea lui pe calea cea bun  înc  de la venirea sa pe lume. 

Atât timp cât p rintele î i asum  i urmeaz  un set de principii s n toase în rela ia sa cu cel 
mic, viitorul copilului va fi asigurat. 

Dintre aceste principii putem numi: 

- principiul respect rii copilului; 
- principiul cunoa terii caracteristicilor copilului; 
- principiul consider rii copilului ca un întreg: 
- principiul medierii înv rii; 
- principiul valorific rii jocului în actul educa ional; 
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- principiul gener rii progresului; 
- principiul abord rii con inuturilor în mod interdisciplinar; 
- principiul individual z rii con inuturilor; 
- principiul utiliz rii formative a modului de via  din familie etc. 

Din ansamblul principiilor ce caracterizeaz  activitatea educativ , principiul respect rii 
copilului i a drepturilor lui, principiul consider rii copilului ca un întreg i principiul medierii 
înv rii sunt principiile cel mai des înc lcate de c tre p rinte.  

În toate împrejur rile în care se confrunt  direct sau indirect cu copilul, adultul trebuie s  îl 
respecte. Cele mai sugestive i conving toare modalit i de a ar ta acordarea respectului se refer  la 
cunoa terea personalit ii de ansamblu al lui, la cunoa terea trebuin elor fundamentale ale copilului 
i la satisfacerea permanent , necondi ionat  i adecvat  a lor. De asemenea, adultul dovede te 

respect autentic fa  de copil atunci când concepe activit i, situa ii, contexte, folositoare cre terii 
fizice i dezvolt rii psihice normale a copilui, când favorizeaz  rela ii cu el pentru a-l afirma ca 
persoan  demn , capabil  s  de in  respect de sine i o imagine pozitiv  despre sine. 

Respectul de sine este receptat ca un dar oferit fiin ei în devenire, unul mai valors chiar decât 
iubirea, astfel încât cultivarea acestuia la copii constituie aspectul care des vâr e te respectul 
adultului pentru copil. 

P rin ii dovedesc respect pentru copil atunci când practic  pedagogia form rii i dezolt rii 
imaginii pozitive despre sine. Persoanele care î i pre uiesc valoarea personal  nu prea au nevoie s  
impresioneze pe al ii cu capacit ile i averea lor. Adultul care transmite copilului mesajul unicit ii 
sale, a apartenen ei necondi ionate la familie i a iubirii devotate construie te o imagine adecvat  a 
copilului despre sine. 
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Cei apte ani de acas  

 

Prof. Pîslaru I. Mihaela 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman, Neam  
 

 

Familia este celula primordial  a societ ii. Ea se întemeiaz  pe consim mântul liber al so ilor 
i este rânduit  spre binele so ilor i spre na terea i educarea copiilor. Familia este locul în care copiii 

înva  valorile morale i se deprind s - i foloseasc  în mod corect libertatea. 
Familia se întemeiaz  pe iubirea reciproc  dintre so i. Aceast  iubire trebuie s  includ  atât 

trupul cât i sufletul. Trebuie s  fie o iubire capabil  de sacrificiu.  
Meseria de p rinte  este cea mai grea meserie din lume dar în acela i timp cea mai frumoas  i 

aduc toare de bucurii i satisfac ii. P rin ii trebuie s  asigure copiilor cele necesare atât pentru via a 
trupului, dar mai ales o educa ie uman , moral  i religioas .  

De multe ori am spus c  educa ia unui copil începe înc  din burta mamei. Dar mai sunt tinerii 
de ast zi capabili s  asigure copiilor o educa ie corect , sau alerg tura dup  bani i carier  îi împiedic  
s  fac  acest lucru? R spunsul trebuie s  i-l dea fiecare tân r în parte. Fiecare trebuie s  mediteze la 
ceea ce î i dore te de la via , cum dore te s  fie viitorul lui, familia, ce rezultate a teapt  de la copiii 
lui, etc.. Cert este c , copiii sunt oglinda p rin ilor. Este o vorb  veche, dar continu  s  fie actual . 

A fi p rinte este o responsabilitate uria . Copiii vin pe lume cu o mo tenire genetic , un 
temperament, dar felul cum ei se dezvolt , se afl  în mâinile adultului, în modul în care interac ion m 
cu ei. Educa ia copilului este un demers care presupune un schimb de experien , de valori i 
competen  între to i adul ii care îl sus in în demersul s u de dezvoltare. Îns  p rin ii poart  rolul 
decisiv. Înc  de la na tere, fiecare etap  din via a copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii sale 
afective, motrice i intelectuale. Chiar dac , aparent, lucrurile decurg „de la sine”, exist  factori care 
pot influen a aceast  dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din ace ti factori in strict de mediul 
familial i de felul în care cei care intr  în contact cu copilul se raporteaz  la lumea din jur. 

Pân  la vârsta de  6 - 7 ani, un copil trebuie s  aib  dezvoltate - în principal prin educa ia primit  
„acas “, un nivel acceptabil de polite e, înv at  din regulile impuse de familie,  un anumit grad de 
autonomie (s  se îmbrace singur, s  se spele, s  fie ordonat), un limbaj dezvoltat care s -i permit  s  
comunice eficient, un grad de dezvoltare emo ional  care s -i dea posibilitatea de a- i controla fricile 
i emo iile i capacitatea de rela ionare social . 

 Salutul.  Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care 
copilul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil trebuie s  tie s  r spund  la 
întreb ri  i  s   sus in , la rându-i, conversa ia, î i a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care 
vorbe te. 

 Comportamentul cu prietenii.  Jocurile copiilor sunt experien e care, pe lâng  c  aduc 
destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a 
înv a, exersa i testa comportamente corecte. Copilul trebuie s  î i respecte partenerii de joac , 
s  în eleag  i s  se conformeze regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 În elegerea  normelor sociale.  Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu 
ajutorul p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea ce „nu se face” în societate. Trebuie s  înve e s - i 
a tepte rândul la magazin, la medic sau la scrânciobul din parc, s  spun  "te rog", "mul umesc" i 
"cu pl cere", s  respecte simbolurile, credin ele i valorile noastre i ale celor de lâng  noi. 

 Manierele la mas . O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a 
tacâmurilor,  respectul comesenilor i a celui/celei care serve te masa. 
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 Recunoa terea  gre elilor. "Îmi pare r u" este, la fel ca i "te rog", o expresie 
manierat . Pentru a o folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. 
Astfel, va înv a  c   recunoa terea gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn 
de sl biciune, ci de respect i demnitate. 

 Tact i toleran . Un copil înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în timp 
– între  râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te, care deschide r ni.  i îl va evita pe 
cel din urm . 

Bineîn eles c  toate cele spuse mai sus sunt rezultatul a ani de experien e, cu încerc ri, e ecuri 
i reu ite. i bineîn eles c  exist  uneori abateri de la tipul de comportament pe care dorim s -l 

insufl m copilului nostru, precum i zile în care ni se pare c  totul e în zadar i c  toate lec iile pe 
care ne-am str duit s  i le d m copilului nostru au trecut pe lâng  el f r  s  lase urme semnificative. 
Îns  perseveren a i exemplul personal bun vor aduce roade mai devreme sau mai târziu. Ceea ce 
s dim în copii în cei apte ani de acas  r mâne s dit pentru toat  via a.   

S  nu uit m c  educa ia este cea mai de calitate "hain " pe care o poate îmbr ca o persoan , 
hain  ce a fost cump rat  în "cei apte ani de acas ". 
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„7 ANI DE ACAS  ...” 

          

Profesor: Pitaru Mihaela 

Specialitatea: matematic  

coala Gimnazial  Sili tea, Liteni 
 

 

,,Num rul 7 este pretutindeni num rul unei totalit i, dar al unei totalit i în mi care sau al unui 
dinamism total.” (Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dic ionar de simboluri). Când vorbim despre cei 
7 ani de acas  ne gândim la IMITA IE i ÎNV ARE, dup  modelul dat de p rin i. Educa ia pe care 
copilul o prime te de la p rin i, în primii 7 ani de via , î i pune amprenta pentru întreaga via .  

 
Când spunem c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil care tie s  salute, s  

rosteasc  acele cuvinte pe care noi, dasc lii, le numim „magice”, i-anume: „mul umesc”, „te rog”, 
„iart -m ”, etc., care se comport  politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seam  cu adul ii. 

 
Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 

copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

 
Dar educa ia primit  în cei 7ani de acas  depinde de câ iva factori: rela ia afectiv  dintre copil 

i p rin i, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaz  familia i pe care le 
transmite copilului. Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, 
s  aib  încredere în propriile for e. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee 
de siguran  îi creeaz  deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament. 

 
Cei 7 ani de acas  reprezint  cei mai importan i ani din via a fiec rui om în parte. Tot ceea ce 

ai înv at în ace ti 7 ani, î i vor fi de folos în viitor. P rin ii încearc  pe cât posibil, s - i educe copii 
într-un mod cât mai frumos, pentru ca ace tia s  de-a dovad  de bun sim  în societate. Mai sunt i 
excep ii de la regul  dar sunt cazuri pu ine, iar acestea se reg sesc în familiile dezorganizate. Un 
simplu "Bun  ziua " pe care îl dai unei persoane când o întâlne ti, denot  c  ai avut parte de-o educa ie 
bun . Un simplu ajutor dat unei persoane aflate în impas, relev  faptul c  e ti o persoan  educat .  

 
Bunul sim  se înva , se educ  i nu se ine ascuns de ceilal i. Acesta se manifest  prin 

comportament, prin vorbe i fapte, caracterizate de cele mai multe ori de sinceritate i bun voin . 
Rolul bunelor maniere este de a tr i într-un mod frumos i respectuos al turi de cei din jur, de a crea 
o stare de bine în jurul nostru, în ciuda situa iilor nepl cute cu care ne putem confrunta la un moment 
dat. 

 
i s  nu uit m, odat  ce îl inv m, codul bunelor maniere se transmite mai departe, la rândul 

fiecaruia dintre noi, copiilor no tri. Cei 7 ani de acas  nu se uit  niciodat ! 
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Rolul familiei i al colii în educatia copilului 

 
Profesor înv mânt primar Pl ea u Iuliana 

 
 
 
Atunci când vine vorba despre educa ie în general i despre educa ia copilului în mod special, 

familia joac  un rol esen ial. De aceea este foarte important ca implicarea s  fie una constanta. 
Familia, ca institu ie fundamental  în toate societ ile, este prima coal  a copilului i 

contribu ia pe care o are la educa ia acestuia poate favoriza sau îngreuna activitatea colii. 
P rin ii dau copilului primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele norme i reguli 

de conduit , dar i climatul socio-afectiv necesar dezvolt rii sale armonioase. De aceea, rolul familiei 
nu se poate rezuma la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, 
ci trebuie v zut  ca primul factor în educa ia i instruc ia copilului i un continuator al cerin elor 
impuse de practica educa ional-institu ionalizat  

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota 
în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate.  

S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, profesorul consilier, 
pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun început în 
în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un moment 
dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu.  

La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel macro, cum arat  coala, a a 
arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. Suntem dependen i unii de al ii: 
coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i invers. rm toarele variabile ale 

procesului familial sunt asociate cu performan a colar : a tept rile educa ionale ale parin ilor; 
asigurarea materialelor pentru înv at; asigurarea unor oportunit i de înv are în afara colii; 
discutarea cu elevii despre coal . 

Implicarea p rin ilor în activitatea colar  mediaz  raportul coal -copil: încrederea sau 
neîncrederea copilului în valorile colare i în cadrele didactice, autoritatea de care se bucur  acestea, 
reu ita sau e ecul i, în consecin , satisfac ia sau insatisfac ia cadrului didactic, ca i eficacitatea 
institu iei colare depind într-o m sur  deloc neglijabil  de aceast  mediere. Implicarea parental  pare 
s  aib  cel mai puternic efect asupra îmbun t irii rezultatelor colare.  

Alte variabile intermediare între implicarea parental , atâta acas , cât i la coal , i împlinirea 
elevului includ: clarificarea rolurilor i responsabilit ilor înv atorului, familiei i elevilor; 
îmbun t irea comportamentului elevului, o cre tere a stimei de sine a acestuia i reducerea 
absenteismului. 
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Scopul rela iilor familie- coal  pentru educarea copiilor este de a crea o cultur  a succesului 
care s  încorporeze valori, una care s  dezvolte experien ele educa ionale, progresul i succesul 
educa ional al elevilor. Punctul de start al implic rii parentale îl constituie construirea rela iei de 
colaborare cu coala. Se tie c  rela iile eficiente conduc spre succesul copiilor în coal  în domeniul 
academic, social, comportamental i emo ional. 

Stabilirea în elesurilor acestei activit i comune va face transferul de la o cultur  e uat  la una 
a succesului. De asemenea, rela iile constructive au fost v zute ca sprijini al men ineri lini tii sau al 
îmbun t irii factorilor protectivi. 

Elementele de colaborare includ respect reciproc, sinceritate i comunicare asertiv , informa ie 
liber  între educator i p rinte, acceptarea mutual  a scopurilor, luarea deciziilor i planificarea de 
comun acord. Aceste elemente sunt foarte u or de verbalizat, dar de multe ori sunt dificil de pus în 
practic .  

P rin ii i educatorii doresc s  comunice i s  colaboreze, îns  este mult prea pu in timp pentru 
dialog i rezolvarea problemelor. Structura i frecven a interac iunilor reprezint  de multe un impas 
în stabilirea unor rela ii calitative familie- coal . 

Familiile i colile lucreaz  ca parteneri la o filozofie centrat  pe elev, în care educatorii i 
familiile s  coordoneze i s  coopereze pentru a îmbun t i progresele înregistrate în înv are i s  
promoveze succesul colar pentru elevi în patru domenii: academic, social, emo ional i 
comportamental.  

În plus, e necesar  asumarea responsabilit ii de ambele p r i, dar i responsabilitatea comun  
pentru educarea i socializarea copiilor ceea ce va asigur  calitatea interferen ei i conexiunii dintre 
familii i coli. 
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FACTORII CARE INFLUEN EAZ  POZITIV                                                          
CEI APTE ANI DE ACAS  

Prof. Plamad  Elena Mihaela 

Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Ia i 

Familia este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bun  purtare, cel mai adesea 
prin imitare decât printr-un comportament con tient, iar vârsta primei copil rii este esen ial  în 
conturarea i achizi ia normelor unui comportament social corect. coala i alte medii educa ionale 
nu pot ulterior decât s  confirme i s  consolideze normele deja deprinse din familie. 

Educa ia pe care copilul o prime te de la p rin i contribuie la formarea personalit ii i 
comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem c  un copil are cei 7 ani de acas , 
asociem aceast  expresie cu imaginea unui copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  mul umesc, 
te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii, etc. 

Atmosfera familial  care domne te în sânul familiei, influen ele pozitive sau negative ale 
atmosferei din familie sunt hot râtoare în ceea ce prive te educa ia i regulile pe care copilul înva  
s  le respecte, reguli pe care le prime te în cea mai mare parte de la p rin i. 

Practicile religioase i tradi iile din familie î i au rolul lor decisiv, definitoriu i pozitiv în 
copil rie. Dup  p rerea psihologului i pedagogului elve ian Jean Piaget, „copilul se supune în 
inten ie mai mult sau mai pu in complet, regulilor precise, dar ele r mânând  într-un anumit mod 
exterioare  con tiin ei copilului, netransformându-i complet conduita”. Influen a practicilor religioase 
concretizate în special prin participarea la slujbele Sfintei Biserici, prin Taina Spovedaniei i a Sfintei 
Împ rt anii cât i prin celelalte Sfinte Taine i ierurgii f cute în cadrul Bisericii, creeaz  o obi nuin  
în comportamentul copilului.  

Influen a persoanelor din familie, adesea unul din membrii familiei exercit  o influen  mai 
puternic  asupra copilului prin personalitatea sa, formând o atmosfer  ambiant  mai apropiat  de 
sufletul copilului. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit i ofer , la rândul lui, acelea i 
sentimente celor apropia i. 

În ceea ce prive te influen a Bisericii, din punct de vedere psiho-sociologic, asupra educa iei 
religioase a copilului, p rerile sunt diferite: copilul merge la Biseric  o singur  zi pe s pt mân , în 
familie i la coal , copilul petrece mai mult timp. Cu toate acestea, el se deprinde cu obiceiuri i 
tr iri religioase prin procesul imita iei f cut  în Biseric  dar i cu ocazia ceremoniilor sau slujbelor 
oficiate în afara Bisericii. Copilul tr ie te totul prin imita ie, ceea ce vede c  se face în jurul lui face 
i el, exist  îns  i ac iuni  pe care copilul le s vâr e te spontan, f r  îndemnul cuiva sau prin imita ie. 

Copilul merge la Biseric , ine post din obi nuin . Aceast  stare poate fi creeat  f r  constrângere, 
devenind astfel, o necesitate care rezult  din dorin a lui de a imita. Aceast  imita ie devine în timp, 
una pl cut , pentru c  la Biseric  mai vede i al i copii care in post, particip  activ la solemnitatea 
slujbelor, etc., toate acestea trezindu-i curiozitatea i interesul pentru religiozitate.  

Credin a i educa ia cap t  astfel o împletire complementar , credin a devine o treapt  absolut 
necesar  pe drumul cunoa terii. În acest sens, Domnul profesor doctor Constantin Cuco , specialist 
în Pedagogie, Psihologie i Filozofie de la Universitatea din Ia i,  spunea c : “Educa ia tinde s  
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spiritualizeze  mai profund ceea ce natura sau gra ia divin  a pus în om i s -l înnobileze cu noi valori. 
Or, spiritul este o construc ie, o consecin  a credin ei”. 

coala prin educa ia moral-religioas  exercit  o influen  pozitiv  asupra educa iei copilului. 
Începând de la o vârst  fraged , copilul intr  în gr dini  pentru ca apoi s  urmeze cursurile claselor 
primare i ale gimnaziului, unde va primi  o educa ie specific  necesar  pe tot parcursul vie ii. 
Religiozitatea copilului,  în coal  este influen at  major i de celelalte materii de studiu. Binele, r ul, 
demnitatea, respectul, dreptatea, ca norme i valori morale sunt interiorizate diferit la nivelul 
con tiin ei individuale, constituindu-se în calit i morale apreciate de societate. 

Vasile B ncil  spunea c  „Vremurile de azi sunt triste i grele. Ele cer mobilizarea întregii 
noastre b rb ii interioare i a tuturor rezervelor de mângâiere în momente prea critice. Religia devine 
mai mult ca oricând aliatul nostru. ...Înainte oamenii erau suflete te mai aproape unii de al ii, de i 
fizice te erau mai dep rta i.Via a de azi e plin  de surprize, accidente, crize i mai ales ap sat  de 
sentimentul unei mari, cople itoare i paralizante singur t i. Copilul de acum va cre te i el pentru 
aceast  via . Iat  ceea ce nu trebuie s  uit m. În vederea acestei vie i trebuie s  fie educat copilul”. 
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Rolul familiei în educarea copilului 

Prof. înv. pre c. Plesca Stelu a 

Gr d. P. P. Nr. 1 Lugoj 

 

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copil riei mici, când intervin 
primele contacte sociale i experien e de via  (socializarea primar  sau socializare de baz ), i 
continu  de-a lungul vie ii omului, odat  cu dobândirea unor statusuri i roluri succesive (socializare 
continu  sau secundar ). 

Al turi de func ia de socializare, familia îndepline te i alte func ii educative. Acestea au fost 
sintetizate de N. Mitrofan dup  cum urmeaz : 

• func ia institu ional formativ  realizat  prin influen e directe (r spunsuri la întreb ri ale 
copilului, explica ii i informa ii despre lumea înconjur toare), dar i în mod indirect, prin mediul 
informa ional din familie (copierea de c tre copil a rolurilor pe care le reg se te în familie, asumarea 
unor tipuri de rela ii între mam  i tat , între fra i etc.); 

• func ia psiho-moral , realizat  prin modelele de conduit  oferite de p rin i, prin discu iile i 
interven ii pe marginea unor comportamente curente pozitive sau problematice ale copiilor; 

• func ia socio-integrativ , prin implicarea copiilor în activitatea familial , prin acordarea 
autonomiei de ac iune, dar i printr-un climat familial dominat de rela ii de încredere i sprijin 
reciproc, în care maturitatea de gândire a adul ilor se îmbin  cu entuziasmul, energia i curiozitatea 
copiilor; 

• func ia cultural-integrativ , prin implicarea copiilor în via a cultural  i prin mediul cultural 
al familiei. 

Rezultatele unor cercet ri recente au demonstrat c  dezvoltarea copilului este influen at  în 
propor ie de peste 70% de c tre familie. Responsabilitatea cre terii copilului revine cu prioritate 
p rin ilor, care ofer  copilului îngrijirile de baz , siguran , c ldur  emo ional , îndrumare, 
în elegere. Primele deprinderi de via  s n toas  ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi 
igienice, de alimenta ie s n toas ), acestea constituie suportul dezvolt rii ulterioare i î i pun 
amprenta asupra întregii personalit i. 

Tot în familie, copilul î i însu e te limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprim rii depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia interac ioneaz  i îi solicit  
pe copii. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi  de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai 
mult, p rin ii oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la p rin i, cei mici 
vor înv a s  aprecieze ce e bine i ce e r u, ce e drept i ce e nedrept, ce e frumos i ce e urât în 
comportamente. Aceste no iuni îl ajut  pe copil s  se orienteze în evaluarea comportamentului s u i 
a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrum  s  fie sociabil, tolerant, s  colaboreze, s  fie un 
bun coleg i prieten. 
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Familia reprezint  mediul în care copilul înva  i exerseaz  comportamentele sociale, s  se 
descopere pe sine i pe cei din jur, se familiarizeaz  cu sistemul valorilor sociale i culturale. Mediul 
familial ocup  un loc central în multitudinea factorilor determinan i ai evolu iei copilului. 

Copilul nu este un adult în miniatur , ci este un „candidat la maturizare“ (H. Pierot), deosebit 
de receptiv la influen ele pozitive sau negative care se exercit  asupra lui. De aceea, copilul trebuie 
socializat i modelat, iar fundamentarea personalit ii se realizeaz ,  în mare m sur , în interiorul 
familiei care concentreaz  primul s u univers afectiv, social i cultural. Tr s turile i coordonatele 
personalit ii copilului se construiesc în rela ie cu mediul social, cu situa iile pe care trebuie s  le 
tr iasc  în familie, atitudinile p rin ilor având o influen  important  asupra personalit ii copilului 
în devenirea sa ca adult. 

Educa ia din familie a copilului se va continua cu cea din gr dini . Uneori, între cele dou  
medii educative, exist  diferen e majore de reguli, valori, cultur  etc. În aceast  situa ie, copilul este 
supus adapt rilor i readapt rilor repetate, care îl marcheaz  profund: se instaleaz  o stare de confuzie 
intern , copilul ne tiind ce reguli s - i asume, care valori sunt acceptate social. Mai mult chiar, putem 
vorbi i despre o traum  emo ional , copilul sim indu-se vinovat dac  va adera la valorile gr dini ei, 
în defavoarea valorilor familie (sau invers). 

Prevenirea unor dezacorduri nu se poate asigura f r  o rela ie corespunz toare dintre gr dini  
i familie. Educatorul joac  un rol important în cunoa terea familiei, a caracteristicilor i poten ialul 

ei educativ. 

Cei doi factori implica i în educarea copiilor cu vârste cuprinse între 3–6/7 ani, familia i 
gr dini a, trebuie s  armonizeze modelele educative promovate,  s - i transmit  reciproc informa ii 
privind particularit ile de dezvoltare ale copilului, valorile promovate, climatul educa ional, a tept ri 
în ceea ce prive te educarea acestuia. 

Împreuna descoperim o mul ime de lucruri noi. Educa ia începe acas , se continu  în mediul 
colar i se termin  acas . 
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FAMILIA I COALA –  

CEI DOI FACTORI IMPORTANTI DIN VIATA COPILULUI 

                                     

Profesor înv. presc. POAMA ALINA MADALINA 

                                                                                           
 

Principalii factori care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala /gradinita i 
familia. Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , 
transmiterea primelor cuno tin e, sentimente, virtu i.Rolul familiei este important în dezvoltarea 
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral i estetic.Copilul reprezint  elementul central 
în educa ie.Educa ia trebuie centrat  pe elev, iar finalitatea ei s  fie formarea capacit ii elevului de a 
se adapta la realitatea social . coala si gradinita,al turi de familie influen eaz  prin condi iile 
concrete în care se desf oar  procesul de înv mânt, personalitatea copilului. 

Educarea elevului se situeaz  în egal  m sur , în familie i coal . Meritul familiei îl reprezint  
formarea temeliei individualit ii copilului,înc  de la vârst  fraged .Mediul familial ofer  primele 
ocazii de stabilire a unor rela ii sociale, de comunicare afectiv  i verbal .Climatul familial î i pune 
amprenta pe personalitatea sa..Odat  cu intrarea copilului în coal , func iile educative ale familiei 
nu înceteaz , ci se amplific , în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie s  colaboreze cu familia, 
s  fac  în a a fel încât s -l fac  un aliat i s  se sprijine  reciproc în munca de educa ie.Al turi de 
coal , familia exercit  cea mai mare influen  asupra copilului, iar scopul ac iunilor lor trebuie s  fie 

unitar. Familia, prin condi iile oferite, prin în elegerea corect  a manifest rilor copiilor, prin 
contribu ia în l rgirea orizontului profesional al acestora i prin oferirea unor modele pozitive de 
convie uire social  contribuie la p irea corect  a tân rului în via .Familia poate stimula elevul, îl 
poate mobiliza în ac iuni legate de un anumit domeniu de activitate fa  de care manifest  aderen  i 
pentru care prezint  mai mult  garan ie, în valorificarea capacit ilor proprii. P rintele î i poate da 
mai bine seama de toate acestea în colaborare cu coala. 

Familia trebuie s  se preocupe de asigurarea unui trai decent, s  apere copilul de pericole, s  le 
ofere condi ii de odihn  i înv tur , s  se îngrijeasc  de starea lor de s n tate, s  le formeze 
deprinderi de igien , s  le dezvolte gustul lecturii.Copii î i formeaz  deprinderi de comportament 
civilizat tot în famile: respect, polite e, cinste, decen .P rin ii reprezint  un exemplu pentru copil, tot 
ei trebuie s -l îndrume s  fie sociabil, bun coleg i prieten.Familia realizeaz  contactul cu frumuse ile 
naturii i se preocup  de cultura estetic .Copilul are nevoie s  fie ajutat , ap rat, c l uzit, s  se simt  
important pentru cei din jurul s u.Într-o familie care îi asigur  un echilibru, copilul se dezvolt  
armonios, face eforturi de a înv a pentru a r spl ti pe p rin ii.P rin ii trebuie s  le organizeze timpul 
astfel încât s  îmbine orele de preg tire a lec iilor cu ore de odihn  i joac .Trebuie s  îmbine exigen a 
cu indulgen a, s -i ajute la realizarea temelor de cas  dac  le este solicitat ajutorul, dar s  nu 
minimalizeze controlarea acestora.Familia trebuie s  asigure copilului bani de buzunar dar s  nu 
exagereze.Încurajarea copilului de a fi ponderat în cheltuirea banilor îl va determina s -i pre uiasc  
i nu-l va expune în postura de ,,copil de bani gata”. 

Într-o familie în care p rin ii nu se în eleg, copilul începe s  se fr mânte, î i pune întreb ri f r  
a g si r spunsuri, î i simte sufletul înc rcat, î i pierde încrederea i interesul pentru 
înv tur .Condi iile inând de starea economic  precar  a familiei asociate cu factori ce in de o 
moralitate sc zut , conduc la insucces sau chiar la abandon colar pecum i conduite 
antisociale.P rin ii trebuie s  nu minimalizeze coala i s  vad  în copil doar un ajutor permanent în 
gospod rie.În aceste condi ii copilul nu mai are timp s  se preg tesc  pentru lec ii, le este fric  pentru 
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notele mici i le este team  s  mearg  la coal .Neîn elegerile dintre p rin i , dintre p rin i i bunici, 
unii încurajeaz  copilul s  înve e cel lalt îl las  în voia sor ii fac s  apar  note mici, copilul va pendula 
spre cel care îl las  s  fac  ce vrea .În aceste situa ii apare cu siguran  e ecul colar.Interesul excesiv 
al p rin ilor pentru buna preg tire a lec iilor de c tre copil are ca efect o continu  stare de tensiune i 
oboseal , care influen eaz  negativ munca sa colar .Preocuparea excesiv  a p rin ilor pentru o 
situa ie str lucit  la înv tur , alimentat  de orgoliul lor îi determin  s -l constrâng  la o munc  
colar  care îl dep e te uneori i creeaz  o continu  stare de nelini te i tensiune.Al i p rin i le cer 

copiilor s  fac  multe ore de preg tire suplimentar , ore de dans, muzic ,sport, f r   a ine cont de 
p rerea copilului. Rezultatele sunt de cele mai multe ori contrar celor scontate.Aceasta duce la o 
suprasaturare de informa ii, la plictiseal , oboseal  i nu în ultimul rând la surmenaj. 

 

Comunicarea înv tor/educator/diriginte-familie 

O comunicare optim   înv tor/diriginte-familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamente negative.De multe ori apar dificult i de comunicare i 
dezvoltare a rele iei col -familie.De aceea trebui cunoscu i factorii care favorizeaz  dar i blocheaz  
o comunicarea eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  evolu ia elevului, 
rezultatele colare i natura comportamentului. 

Timpul liber i familia 

Unii p rin i consider  c  este suficient s  asigure copilului hrana, îmbr c mintea, înc l mintea 
i supravegherea preg tirii temelor.Cei mai mul i cred c  un copil î i g se te u or ocupa ie pentru 

timpul liber, dar de la monotonie la nechibzuin  nu este decât un pas.Acestea duc la apatie, lene, boli 
psihice. Televizorul înlocuie te de cele mai multe ori deplasarea la un spectacol, internetul ia locul 
lectur ri unei c r i, jocurile pe calculator iau locul jocului cu al i copii unde are posibilitatea s  
socializeze.Petrecerea timpului liber în fa a calculatorului i televizorului duce la sedentarism i 
creaz  dependen .Organizarea ra ional  a timpului liber ac ioneaz  benefic asupra organismului i 
dezvolt rii armonioase a personalit ii copilului.P rin ii trebuie s - i fac  timp pentru a se juca cu 
copilul, s  fac  drume ii, excursii pentru al apropia de beneficiile naturii, s  preg teasc  împreun  o 
pr jitur , s -l antreneze în aranjarea unei mese festive, în alegerea cadourilor pentru diferite 
evenimente. .                    

    

Rolul colii i familiei în orientarea colar  i profesional  a copilului 

coala i familia trebuie s  sprijine copilul în luarea deciziilor privitoare la orientarea spre o 
treapt  superioar  de înv mânt i spre o carier .Ele faciliteaz  luarea unor decizii în concordan  cu 
cerin ele personale i realit ile sociale.Familia reprezint  un exemplu pentru copil, ea influen eaz  
op iunea pentru o anumit  profesie. coala trebuie s  deruleze ac iuni comune elevi-p rin i pentru 
conturarea dorin ei profesionale.Dirigintele dezbate cu elevii avantajele i dezavantajele unei profesi, 
re eaua colar , metodologiile de organizare a examenelor i admiterea în înv mântul liceal, coli 
de arte i meseri, înv mântul superior.Rezultatul sau evaluarea ac iunilor de orientare consau în 
curajul deciziei, degajarea de prejudec i sociale, obiectivitatea lor, încrederea în valoarea anumitor 
forme de educa ie.Perioada de asimilare sau de preg tire pentru via  se încheie prin decizia persoanei 
de a se integra în activitatea dorit . 
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 
 

POAM  IONELA ALINA, PROF. ÎNV MÂNT PRE COLAR 

GR DINI A MOTRU – SEC, PADE  

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copii o primesc de la 

p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la gr dini . Când 
spunem c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  
spun  mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii.Educa ia, bunele 
maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. 

Un copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi 
lipsesc cei 7 ani de acas . 

Educa ia primit  în cei 7 de acas  depinde de câ iva factori: rela ia afectiv  dintre copil i 
p rin i, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaz  familia i pe care le transmite 
copilului. 

Comunicare dintre p rin i i copii este foarte important  pentru c  ajut  la formarea imaginii de 
sine. 

Pre colarul trebuie s  fie întrebat ce a f cut la gr dini , ce i-a pl cut, ce nu i-a pl cut, ce ar fi 
vrut s  fac . Pentru a-i putea în elege pe copii este nevoie ca p rin ii s -i ajute pe ace tia s - i exprime 
emo iile f r  a le fi team . De multe ori se întâmpl  ca la întrebarea „Ce ai f cut azi la gr dini ?”, 
r spunsul copilului s  fie „Bine!”, dup  care s  refuze s  mai comunice pe aceast  tem . În asemenea 
situa ii, pentru a ini ia o discu ie cu el pe aceast  tem , p rin ii pot începe prin a povesti ei în i i 
despre ce au f cut la serviciu sau acas , folosind o exprimare clar , adresându-se copilului cu 
seriozitate, ca unui adult, pentru ca acesta s  simt  c  au încredere în el. Astfel copilul va înv a s  
spun  ce simte i s  vorbeasc  despre lucrurile pe care le-a f cut,lucruri care i-au pl cut sau nu la 
gr dini . 

Foarte importante pentru copilul pre colar sunt i activit ile pe care le vor face în afara  celor 
de la gr dini , mai exact în familie, cu membrii familiei i în contexte diferite de via . Pentru a le fi 
mai u or, p rin ii pot cere sfatul educatoarelor, s -i ajute în conceperea i alegerea unor activit i care 
s  fie potrivite vârstei copilului i care s  fie o continuare fireasc  a ceea ce s-a înv at la gr dini . 

Activit ile propuse copiilor in de imagina ia, inspira ia i priceperea fiec rui p rinte, precum 
i de interesele i particularit ile individuale i de vârst  ale pre colarilor. P rin ii trebuie s  le pun  

la dispozi ie materialele de care au nevoie, s  le organizeze corespunz tor spa iul, s  le dea 
posibilitatea s  exploreze, s  descopere, s  se joace în diferite spa ii, s  interac ioneze cu adul i i 
copii i, nu în ultimul rând, s  ofere prin propriul lor comportament modele de urmat.   Câteva 
exemple de activit i pe care p rin ii le pot propune copiilor i care nu necesit  o preg tire minu ioas  
ar putea fi în natur :  s  alerge, s  se joace cu mingea , „De-a Baba Oarba” „De-a v-a i ascunselea”, 
,, otronul” etc.  
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EDUCA IA COPIILOR IN FAMILIE I LA GR DINI  

 
Educatoare Poenar Lucia Monica  

coala Gimnazial  VIOREL NIMIGEANU Nimigea de Jos 

 
Familia este prima colectivitate care î i pune amprenta pe caracterul omului, cea dintâi coal  

ce pune temelii viitoarei personalit i. Primele valori sociale sunt transmise copilului de c tre familie, 
înainte ca acesta s  beneficieze de educa ia institu ionalizat . 

Copilul este un dar pre ios al lui Dumnezeu i fiecare p rinte se simte responsabil de comoara 
ce i-a fost încredin at . În primele etape ale vie ii, responsabilitatea educ rii copilului revine familiei. 
Cei mici trebuie s  fie bine educa i, iar acest lucru se poate realiza doar dac  p rin ii î i iau în serios 
rolul.  

 
De ce este important  educa ia?  
  -copilul va avea o via  fericit  i stabil ; 
  -educa ia îl va ajuta s - i îndeplineasc  toate visele; 
  -persoan  educat  î i va îmbun t i constant starea de s n tate, va tr i mai mult i mai bine; 
  -îi va oferi accesul la tehnologie; 
  -ajut  la rela ionarea social . 
 
Pentru a educa un copil în direc ia bun , m micile i t ticii trebuie s -i îndrume cu mult  

în elepciune, s  nu fie prea permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s  le satisfac  în permanen  
toate poftele. Uneori, trebuie s  le refuze accesul la anumite lucruri i s  le spun  „Nu”. De asemenea, 
tot în seama educa iei parentale cade i crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  
le aib . Dac  nu vor fi aplicate, ace tia vor ajunge s  cread  c  întreaga lume se învârte în jurul lor. 

Copiii sunt apoi înscri i în gr dini , institu ie care le asigur  condi iile necesare pentru 
dezvoltarea în concordan  cu nevoile individuale. Gr dini a este un important mediu de socializare, 
îi ajut  pe copii s  interac ioneze cu al i copii, dar i cu adul i, i le ofer  acestora un mediu primitor, 
adecvat înv rii.Dup  familie, gr dini a constituie prima experien  de via  a copilului în societate. 
Aceast  institu ie îl a az  într-un cadru nou prin dimensiunile i con inutul s u. Aici copilul 
ia cuno tin  cu activit i i obiecte care-i stimuleaz  gustul pentru investiga ie i ac iune, îl provoac  
s  se exprime i îi propune, incipient, angajarea în rela iile sociale de grup. 

Este necesar  existen a unui parteneriat strâns între gr dini  i familie. Acesta se refer  
la construirea unor rela ii pozitive între familie i gr dini , la o unificare a sistemului de valori care 
va avea un efect benefic asupra copiilor. Ca parteneri în educa ie trebuie s  fim convin i c  nu educ m 
copiii doar atunci când vorbim cu ei, doar atunci când le oferim tot ce î i doresc sau doar atunci când 
realiz m împreun  activit i atractive.  Îi educ m în fiecare moment al vie ii noastre. Felul cum ne 
îmbr c m, cum vorbim cu al i oameni i despre al i oameni, cum ne bucur m i cum ne întrist m, 
cum ne purt m cu prietenii i cu cei care nu ne sunt prieteni, toate acestea au pentru copii o mare 
însemn tate.   

Copiii urmeaz  exemple de la un num r mare de persoane: ei îi imit  pe fra ii mai mari, pe 
prietenii de joac , pe colegi, pe educatori. Prin jocul lor copiii imit  activitatea i comportarea celor 
din jur, imit  rela iile care se stabilesc între oameni în cadrul vie ii de familie i în societate, de aceea 
s  ne str duim s  investim tot ce avem mai bun în noi pentru binele acestor mici f pturi care ne sunt 
încredin ate spre a fi iubite, modelate i înso ite în via . 
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Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia dat  în aceast  institu ie nu va avea rezultate bune  
dac  nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile copiilor. 

În concluzie, putem spune c  reu ita privind devenirea uman  a copilului depinde 
de colaborarea dintre ace ti doi  factori educa ionali de baz : gr dini a i familia. De aceea, în cadrul 
acestui parteneriat, dorim s  descoperim cheia unit ii de ac iune ce deschide por ile succesului 
educa ional. 

 
“Fiecare copil pe care îl educ m este un OM d ruit societ ii” (N. Iorga) 
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 Rolul colii i al familiei în realizarea susccesului colar al elevului 

 
Prof. înv. primar Poenaru Cristina 

Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu, Liteni-Suceava 

,,Trateaz -l pe om a a cum este i a a va r mâne, trateaz -l a a cum poate i ar trebui s  fie i 
va deveni a a cum poate ar trebui s  fie.” J W. Von Goethe 

Principalii factori care ajut  copilul  în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Pentru o bun  colaborare între ace ti doi factori este nevoie de mult  comunicare din partea lor. 
Familia trebuie s  în eleag  c  un copil nu este un televizor, o juc rie care poate fi reparat  atunci 
când se stric . Copilul are un suflet care trebuie dezvoltat din toate punctele de vedere, astfel încât s  
fie capabil s  razbat  în via . Fiecre membru al familiei trebuie s  devin  sensibil a nevoile i 
sentimentele copiilor. 

P rin ii trebuie s  petreac  mai mult timp cu copiii, s  le acorde mai mult  aten ie, s -i laude 
cât mai des, s -i recompenseze, dar s  le stabileasc  i limite. Comunicarea dintre p rin i i copii 
trebuie s  fie bun  i permanent . 

Între recompens  i pedeaps  trebuie s  existe un echilibru. P rin ii trebuie s  vad  din ce cauz  
a gre it copilul, s -l fac  s  ân eleag  unde a gre it. Adul ii nu trebuie s - i piard  controlul, s - i 
descarce frustr rile zilnice asupra copilului. O astfel de desc rcare nervoas  las  urme adânci în 
personalitatea copilului. 

Copilul are nevoie de un mediu p rintesc, cald, lini tit. P rin ii  trebuie s  duc  un mod de via  
corect, echilibrat, s  dea dovad  de o atitudine civilizat  fa  de ei în i i i fa  de cei din jur.. 
Severitatea exagerat , manifestat  prin interdic ii, prin brutalitate i prin priva iuni de tot felul î i va 
l sa amprenta asupra personalit ii în formare a copilului. Ei impun copiilor un volum mare de sarcini, 
interzic participarea la activit i recreative, la jocurile specifice vârstei i utilizeaz  pedepse care 
lezeaz  demnitatea copiilor. 

La rândul lor, p rin ii superprotectori care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
constitui piedici în formarea personalit ii copilului. Ace ti p rin i consider  c  coala are o serie de 
cerin e care dep esc posibilit ile copilului i ace tia trebuie menaja i. Apar astfel atitudini de 
îngâmfare, de supraevaluare a propriilor posibilit i, dar i atitudini de subevaluare a copiilor, precum 
i slabe posibilit i de adaptare la situa ii noi. 

Atitutinea protectoare a p rin ilor se poate manifesta i prin limitarea excesiv  a libert ii i 
independen ei de ac iune a acestora, aini iativei. P rin ii devin deosebit de preocupa i de copil, 
manifest  o team  permanent  pentru via a i activitatea  copilului, iar acesta va avea un 
comportament lipsit de ac iune i în ultim  instan  va avea o timiditate  exagerat . 

Nu pot s  nu fie aminti i aici p rin ii care, f r  s - i dea seama, au tendin a de a impune copiilor 
propriile exigen e i dorin e, modele. Un astfel de copii î i va constitui o plato , un gen de 
impermeabilitate la dorin ele i nevoile celorlal i, devenind, nu de pu ine ori, incapabil de a ini ia 
rela ii profunde cu ace tia. colarul are nevoie acas  de un cadru general de via  în care s  se simt  
în siguran . Pentru aceasta el are nevoie de p rin i calmi, în eleg tori, afectuo i, destul de maleabili 
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în raporturile cu copilul f r  a da dovad  de sl biciune. Dar, în acela i timp, el are nevoie de un cadru 
de disciplin  destul de ferm pentru a nu-l l sa s - i închipuie c  libertatea lui este f r  margini i, 
totodat , s  tie c  p rin ii s i împ rt esc acela i nivel de exigen . 

Ei, copiii, care r sar asemenea florilor, cresc ocroti i de dragostea p rinteasc . Se înal  veghea i 
de c ldura familiei unde înva  primele taine ale lumii înconjur toare. Afl  ce este bine i r u, cum  
s  se poarte frumos. 

Numai o colaborare perfect  între cei doi factori este de natur  s  determine o eficien  maxim  
a muncii colective. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conduc tor îl are coala. Colaborarea 
colii cu familia se realizeaz  în diferite forme: comitetele de p rin i, vizitele la domiciliul elevilor, 

consilieri individuale, coresponden a cu familia, implicarea p rin ilor în diferite proiecte 
educa ionale. Lipsa de colaborare duce spre un e ec i, din nefericire, cel învins este copilul, penreu 
care dorim tot, pentru care vis m ce este mai bun. 

În condi iile actuale se manifest  dou  condi ii contradictorii: p rin ii sunt îngrijora i de viitorul 
copiilorlor, dar, ân acela i timp, nu mai au r bdare s  acorde aten ie problemelor acestora. Rela ia lor 
cu coala este ignorat  sau evitat , ac iunile educative ale celor dou  institu ii coala i familia, 
desf urându-se oarecum separat. Este o sarcin  a colii, a personalului didactic s  identifice situa iile 
problematice, s  dirijeze strategiile educative ale familiei în favoarea elevului i, mai ales s  
con tientizeze faptul c  rela ia de colaborare coal -familie este determinat  în ob inerea 
performan elor colare. 

Dasc lul este, înainte de toate, un exemplu atât în ceea ce prive te volumul de informa ii, dar 
mai ales, în ceea ce prive te comportamentul. 

A cre te i a educa un copil este o oper  care cere, înainte de toate, mult  dragoste; aceasta nu 
înseamn  c  ea nu impune i ra iune, bazat  pe cuno tin e precise. Copilul pe care noi îl cre tem i 
educ m nu este la fel cu to i ceilal i, el este unic pentru noi i de aceea educa ia pe care i-o d m trebuie 
adaptat  personalit ii lui. Ca i o plant , copilul cre te diferit în func ie de ambian a favorabil  sau 
sau defavorabil  a mediului familial. Aceast  ambian , acest climat, poate s -l ajujte sau s -l 
împiedice s  se dezvolte normal i r spunderea o purt m noi, educatorii i p rin ii lui.  

Copilul are nevoie s  fie ajutat, ap rat, c l uzit, are nevoie s  se simt  important pentru cei din 
jurul s u. S  conduci c tre maturitate o fiin  uman  nu e deloc simplu; eforturile, descuraj rile, 
sl biciunile fac drumul greu. Dac  pe acest drum p rin ii i copiii vor g si sprijin din partea noastr  
a educatorilor, mai târziu, peste ani, efortul ne va fi r spl tit. 
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Importan a educa iei în familie i la coala 

Înv. Pol Corina 

c. Gimn. Ideciu de Jos 
 

 

 ,,Familia mea înseamn  totul pentru mine. Sunt ceea ce sunt gra ie mamei mele, tat lui meu, 
fratelui meu, surorii mele… pentru c  ei mi-au d ruit totul. Educa ia pe care o am se datoreaz  lor. – 
Ronaldinho 

P rin ii sunt de-o importan  esen ial  în via a copilului, în cre terea si dezvoltarea caracterului 
s u. Copilul are nevoie de grija, protec ia, sprijinul si afec iunea p rinteasc . Ei trebuie s -i ofere o 
imagine, un model, s -i garanteze mediul necesar cre terii i dezvolt rii armonioase, pe plan: psihic, 
intelectual, fizic, afectiv, profesional i social. 

Descrierea cazului 
Copilul este introvertit, nu pare s  se conformeze colectivului i refuz  s  accepte regulile 

clasei, ale colii. Dac  i se încalc  spa iul, devine agresiv, chiar dac  ceilal i copii nu interac ioneaz  
direct cu el. Aceast  cauz  provine din mediului dificil din care vine, un tat  agresiv verbal i o mama 
care nu se implic  în educa ia copiilor. El prezint  o întârziere intelectual  fa  de stadiul normal, nu 
a frecventat gr dini a, nu cunoa te nici no iunile elementare(,,a încercui,a t ia un element,etc.”, nu 
tie culorile-no iuni care se fac la gradini ), având nevoie de un program special. S-a integrat foarte 

greu în colectiv, nu socializeaz  cu colegii. Ceilal i nu se pot apropia prea mult de el, fiind o fire 
b t ioas , ne tiind cum s  se joace cu ei, el este cel care trebuie s  dicteze regulile. Cu toate acestea, 
nu de ine capacit ile necesare pentru a participa la un joc, nu are dexteritatea de a mânui obiectele i 
nu dore te s  participe la lec ii nici când este provocat. 

 
Strategii de interven ie a cadrului didactic 
1. Identificarea situa iei problem   
Introvertit, nesociabil, dorin  de izolare.  
Imposibilitatea de a rezolva sarcinile colare. 
Predispozi ie spre abandon colar. 
2. Diagnoz  i prognoz  
Informa iile au fost adunate în urma vizitelor dese f cute  familiei copilului.  
S-au studiat ac iunile copilului i rezultatele acestora: modul în care scrie, desenele realizate, 

fi ele de lucru primate etc. 
S-a observat atitudinea elevului fa  de colegi i profesori. Aici pot semnala urm toarele: are 

întotdeauna un comportament violent fa  de ceilal i, adreseaz  cu u urin  jigniri celor care intr  în 
contact cu el, nu d  ans  nim nui de a se apropia de el, dore te s  fie singur, respingându-i pe ceilal i 
prin comportamentul s u. Uneori pare nelini tit, nervos, nu- i d  seama de importan a orelor de curs, 
le trateaz  cu nep sare. 

3. Variabile socio-familiale 
P rin ii nu pot asigura financiar o cre tere i dezvoltare viguroas  a copiilor; 
Elevul mai are dou  surori mai mici.  
Cel care se implic  în cre terea i educarea copiilor este tat l lor, care devine agresiv destul de 

repede. 
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Mama, o persoan  cu retard, pare nep s toare  dac  elevul a dobândit sau nu cuno tin e i nu 
pare s  o deranjeze insuccesul b iatului.Nu se ocup  de copil, nu o intereseaz  pe unde se afl , acesta 
se plimb  zilnic pe la al i copii din sat. 

Ambii p rin i sunt f r  un loc de munc  permanent, tat l munce te în sat, acolo unde este 
chemat. 

Mediul familial este unul tensionat, cauzat, într-o oarecare m sur , de lipsa unui venit sigur. 
 
4. Fi  individual  de examinare psiho-pedagogic  
Antecedente fiziologice: copilul nu sufer  i nu a suferit de nicio boal  grav . 
Achizi ii colare: 
-  minime; 
- nu a frecventat gr dini , nu are achizi iile elementare; 
- memorie, motiva ie i voin  slab ; 
- nu se concentreaz  mult timp pe o anumit  sarcin  de lucru; 
- nu se implic  în activit ile extra colare; 
- datorit  neaten iei,are lacune în înv are; 
- sarcinile date le consider  nefolositoare, având întotdeauna tendin a de a închide caietul i de 

a face orice alt  activitate; 
- uneori deranjeaz  orele; 
Petrecerea timpului liber: 
 - pleac  de acas  la al i copii f r  s - i anun e p rin ii; 
 - particip  la unele activit i gospod re ti; 
 - se joac  cu surorile lui; 
5. Observarea comportamentului colar 
Conduit :   
-comportament nepotrivit fa  de restul colegilor, refuzul de a coopera cu ace tia; 
- lips  de interes pentru a în elege cele explicate în clas ; 
- nu dore te s  respecte regulile specifice colii; 
-reac ii verbale improprii; 
6. Programul de interven ie al cadrului didactic 
Interven ia a constat în: 
-dezvoltarea rela iilor cu colegii, explicarea celorlal i colegi c  el trebuie ajutat, încurajat în 

permanen , trebuie s  g seasc  un mod de a se apropia de el; 
-aprecierea i l udarea fiec rui pas f cut înainte; 
-antrenarea în activit ile care îl atrag; 
-ore remediale pentru ,,umplerea golurilor” pe care le avea din gr dini ; 
- includerea în activit i care îi stimuleaz  interesul; 
-motiva ia pozitiv  (formul ri de tipul: „dac  vei realiza … vei ob ine ….”); 

  - implicarea tuturor factorilor educa ionali (familie, cadre didactice); 
- consultarea unui psiholog; 
Concluziile interven iei: 
Schimb ri care au avut loc în comportament: 
- adaptarea la regulile grupului; 
- respectarea persoanelor cu care vine în contact i a profesorilor; 
- cre terea încrederii în sine i o atitudine pozitiv  fa  de activit ile colare; 
- a început s - i dea seama de importan a pe care o are coala asupra sa; 
 
P rin ii nu s-au ar tat interesa i s  vad  schimb rile care au avut loc în comportamentul 

copilului.  
     De i au fost înregistrate progrese în activitatea didactic , elevul mai are mult de munc  

pentru a recupera cuno tin ele i capacit ile pe care le au ceilal i elevi. Pe viitor se prevede o adaptare 
mai bun  la cerin ele colii i sper ca s  î i doreasc  s  vin  la coal  cu drag. 
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Rolul familiei în educatia copilului 

Prof înv. primar: Poleuc  Elena-Stelu a, 

Scoala Gimnaziala Bivolarie 
 

 

„Niciodat   familia  nu  a  fost  mai  solicitat                                                                 
si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat  atât  de  mare  ca  azi” – Boutin  i  During,  1994 

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei 
educa ii sunt coala i familia.  

Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 
estetic. coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul 
de înv mânt, personalitatea copilului. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare 
în sprijinul copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, 
decizii i ac iuni educative între factorii educa ionali. 

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: institu iile educa iei, agen ii educa ionali, membrii 
ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii si dezvolt rii copilului ,influentele 
educative  exercitate la anumite momente asupra copilului ;programele de cre tere, îngrijire i 
educare a copilului. 
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P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea, 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale, familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de 
observa ie, memoria i gândirea copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în 
care p rin ii se implic  în procesul de înv are. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie. Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, edin e i 

lectorate cu p rin ii. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.   

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii.  Ea este 
factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societa ii, s  ia parte 
activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e 
cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor.  

Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 

 prezen a la edin e i lectorate; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
 organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
 organizarea unui col  verde în coal ; 
 atragerea unor fonduri pentru coal ; 
 sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 
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O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza dar 
i blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 

Factori care favorizeaz  comunicarea:transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte 
într-o form  accesibil  p rin ilor, evitarea analiz rii critice,mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut, 
capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele, evitarea 
subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia, rezolvarea problemelor 
copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii ,sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba 
atitudinea negativ  a elevului. P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om 
adev rat care-i poate ajuta prin atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi m.   

Asadar, e o sarcin  a colii s  identifice situa iile problem , din familiile copiilor, s  dirijeze 
pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului i  s   con tientizeze  c   rela ia  de colaborare  
coal -familie este  determinant   în  educarea  copiilor.                                      

Gre elile p rin ilor decurg uneori i din prea mare dragoste pe care o poart  copiilor. 
De aceea, între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare.  

Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.    

Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
intereseaz  i îl pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s  îl sustin  pe colar, în ce fel 
s -l motiveze.    

coala este factorul decisiv pentru formarea  unui  om  apt  s   contribuie  la  dezvoltarea  soci
et ii. Procesul de înv mânt este  cel  care  confer   colii  rolul  decisiv  în  formarea  omului. 

Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului  educativ  impus  de  cerin ele  
vie ii  sociale.  

Menirea colii nu este numai de a înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât  mai  mare
,  ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om. 
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ROLUL P RIN IOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

Prof. înv. primar Gozman-Pop Delia-Maria 

coala Gimnazial  Nr. 1 Marca, S laj 
 

 

Cu cât se complic  via a social  i provoc rile lumii contemporane, cu atât devine tot mai clar 
c  este nevoie de un parteneriat educa ional în favoarea i pentru asigurarea viitorului lumii pentru 
cre terea cât mai adecvat  a genera iilor actuale de copii. De felul în care îi vom educa i îi vom 
înv a s  se adapteze schimb rilor permanente din lumea de azi i din cea de mâine depinde asigurarea  
continuit ii culturii i civiliza iei umane.  

Multe din r spunsurile a teptate la problemele actuale ale lumii se g sesc în educa ie i în modul 
în care în elegem influen ele ei asupra dezvolt rii personalit ii umane. „Educa ia este un demers prin 
excelen  teleologic, orientat spre atingerea unui scop, ceea ce presupune stabilirea dinainte a unor 
etape pentru a ajunge la acele z ri dezirabile vizate de unii sau de al ii (educatori, p rin i, societate 
etc.).” (Cuco , 2014, p. 20). 

Educa ia nu este numai preg tire colar , ci este în eleas  tot mai mult ca un flux continuu de 
înfluen e modelatoare i transformatoare exercitate pe tot parcursul vie ii individului. Atunci când 
aceste influen e sunt organizate adecvat i r spund nevoilor interne personale, ele construiesc, 
modeleaz  i transform  personalitatea. Educa ia este eficient  atunci când consider  copilul în 
centrul ei ca parte activ  i motivat  la propria devenire. La baza form rii lui intervin anumi i factori, 
i anume: familia, coala, biserica, mass-media, institu iile culturale etc. 

Mediul familial ocup  un loc aparte în ansamblul mediilor educative. Cronologic vorbind, el   
este   primul mediu educa ional   pentru   fiin a   uman , extinzându-se   pe   tot parcursul vie ii. 

Familia constituie mediul cel mai natural cu putin  i care exercit  o influen  imens , de multe 
ori în mod implicit, ascuns, indirect. Copilul „absoarbe” din mediul apropiat, familial primele 
impresii. Copiii vor face sau vor crede precum p rin ii, imitând comportamentele acestora.” (Cuco , 
2014, p.62). 

2. Factorii educa iei  
2.1. Familia – „Primul factor care formeaz  persoana într-o perspectiv  multidirec ional   
Familia poate fi comparat  cu o mic  societate cu regulile ei specifice având un impact i un 

echilibru puternic asupra copilului. Astfel ajungem la binecunoscuta expresie „cei 7 ani de acas ”, 
care î i pune amprenta atât pe evolu ia fizic  sau comportamental , cât i pe cea psihic . Colaborând 
cu copilul, implicându-l în activit i zilnice i înv ându-l normele de convie uire social , acesta va 
fi la rândul s u un bun exemplu atât în familie cât i în societate. Mediul familial are menirea de a-l 
introduce pe copil în valorile grupului de referin , dar i de formare a primelor conduite sau de 
interiorizare a unor st ri de spirit elementare.  

În familie copilul înva  limbajul i comportamentul social, î i formeaz  aspira ii i idealuri, 
convingeri i aptitudini, sentimente, tr s turi de voin  i caracter. Întotdeauna ambian a, climatul din 
familie influen eaz , în raport cu natura sa, personalitatea copilului. Marele pedagog John Locke, 
convins de puterea exemplului în familie, afirma: "Nu trebuie s  face i în fa a copilului nimic din 
ceea ce nu vre i s  imite."  

Înc  de când copilul formuleaz  primele propozi ii simte nevoia s  transmit  p rin ilor 
"evenimentele" din via a sa. Dac  p rintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispozi ia 
sufleteasc  nici timpul necesar s  îl asculte pe copil, firul comunic rii se rupe iar copilul se va sim i 
neglijat, respins în a tept rile sale. Va c uta r spunsuri în alt  parte sau nu va mai c uta deloc. Numai 
fiind aproape de sufletul copilului, p trunzând în gând i luând parte la preocup rile acestuia, 
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p rintele devine confidentul, sf tuitorul, punctul de rezisten  i încredere al copilului sporind ansele 
unei iubiri reciproce i unui respect necondi ionat. Dac  într-o familie se cultiv  nes buit dorin ele, 
preten iile copilului, dar se neglijeaz  dezvoltarea ini iativei, implic rii personale în activitate, 
echilibrul, apar grave disfunc ionalit i în rela iile copiilor cu cei din jurul s u, instalându-se unele 
tr s turi de caracter, precum: egoism, lipsa de sensibilitate i aten ie fa  de al ii. 

Rolul p rintelui în existen a copilului este fundamental, dar numai în m sura în care el g se te 
for a i secretul de a lansa pe traiectoria vie ii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun 
i, prin aceasta, predispus la o anume fericire.  Se spune c  "profesia" de p rinte este una din cele mai 

vechi profesii care se practic  de c tre to i membrii comunit ii, îns  pu ini sunt cei care se str duiesc 
s-o înve e sistematic, s - i pun  probleme i s  încerce s  le rezolve la nivelul perioadei actuale.         

În gruparea de factori ai educa iei, colii îi revine locul central. coala, dincolo de cl direa 
propriu-zis , poate fi numit  „a doua familie” unde copilul dobânde te cuno tiin e noi prin metode, 
tehnici, mijloace sus inute de un sistem educa ional profesionist. „La nivelul acestei institu ii, 
educa ia i instruc ia ajung într-un stadiu de maxim    dezvoltare   prin   caracterul   programat,   
planificat   i   metodic   al   activit ilor instructiv-educative. Educa ia se realizeaz  în forme diverse, 
cel mai adesea prin activit i în comun, elevii înv ând gesticula ii unii de la al ii.” (Cuco , 2014, 
p.62). 

Fiind o institutie în care educa ia este programat  i planificat , con inuturile care se transmit 
sunt selectate cu grij  dupã criterii psihopedagogice i principii didactice clare. Dincolo de 
con inuturile concrete care se transmit în activitatea didactic , importante sunt i rela iile dintre cadrul 
didactic i elevi. Elevul î i însu e te valorile elementare ale vie ii morale prin experien ele oferite de 
coal .  

Reac ia colii, ca institu ie de educa ie, formare si orientare trebuie s  fie de adaptare a 
con inutului, structurii i func iilor sale, de creare de premise favorabile pentru valorizarea la maxim 
a poten ialului fiec rui elev care s -i permit  integrarea social  rapid , flexibilitatea, ini iativa i 
rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. 

Educa ia nu este un proces de care este responsabil  în mod exclusiv coala, dar nici p rin ii, 
este un proces al c rui succes depinde de colaborarea dintre toate p r ile implicate. Când colile, 
familiile i comunit ile lucreaz  împreun  ca parteneri, beneficiari sunt elevii.  coala i familia 
trebuie s  g seasc  f ga ul colabor rii autentice bazat  pe încredere i respect reciproc, pe iubirea 
fa  de copil, s  fac  loc unei rela ii deschise, permeabile, favorizante schimbului i comunic rii de 
idei.  

Gradul de implicare al p rin ilor în via a colar  a copiilor lor influen eaz  i rezultatele acestora 
în sens pozitiv: cu cât p rin ii colaboreaz  mai bine cu coala, cu atât succesul elevilor este mai 
aproape de a fi atins. Parteneriatele dintre coli i familii pot ajuta profesorii în munca lor, contribuie 
la perfec ionarea abilit ilor colare ale elevilor, îmbun t esc programele de studiu i climatul colar 
dar i abilit ile educa ionale ale p rin ilor, conecteaz  familiile cu membrii colii i ai comunit ii i 
pot crea un mediu mai sigur în coli. 

Parteneriatul coal –familie are ca scop dezvoltarea unui procesul educa ional de calitate, el 
trebuie s  devin  o prioritate datorit  beneficiilor pe care poate s  le aduc  tuturor actorilor 
educa ionali implica i. 
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  IMPORTAN A EDUCA IEI DIN PRIMII ANI DE VIA  AI COPILULUI 
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Cei 7 ani de acas  reprezint  o oglind  a educa iei pe care p rin ii o ofer  copiilor în prima parte 

a copil riei. Speciali tii sustin c  regulile de comportament i educa ie oferite în primii 7 ani de via  
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educa ia unui copil nu const  numai în a-l înv ta s  scrie, s  citeasc  sau a deveni un bun 
exemplu la scoal . Educa ia se reflect  în toate domeniile de dezvoltare: social , psihologic  i 
intelectual . Cei 7 ani de acas  sunt adesea caracteriza i prin cât de manierat este copilul în 
interactiunile cu ceilal i. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Mai concret ne 
gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  mul umesc, te rog, care se comport  
cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

P rin ii, a adar, au rolul primordial în educa ia copilului mai ales în ace ti primi 7 ani. P rin ii, 
în fapt, sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului s  nu mai ipe prin cas  dac  el aude 
frecvent certuri între p rin i. Sau este ineficient s  îi atragem aten ia c  nu a spus mul umesc la 
magazin dac  în familie nu aude niciodat  acest cuvânt. 

Din p cate statisticile generate de studiile efectuate în ultimii ani au relevat faptul c  de i exist  
o cultur  a celor apte ani de acas , aceasta este privit  într-un mod total diferit de la ora  la sat i, 
mai ales, de la o familie la alta. i asta mai ales pentru c  necesit ile sociale generate de economia 
de tip capitalist au dus la angrenarea p rin ilor în tot mai multe activit i generatoare de venituri 
pentru acoperirea necesit ilor financiare din ce în ce mai mari, aceasta ducând inevitabil la 
sacrificarea celui mai pre ios membru al familiei, copilul. Tot mai des auzim de p rin i care- i 
p r sesc familiile în cautarea unui trai mai bun în alte t ri cu economii dezvoltate, educa ia i 
îngrijirea copiilor revenind pe umerii, adesea neputincio i, ai bunicilor. i, nu de pu ine ori, în 
institu iile statului.     

În acest context, cei apte ani de acas  devin un segment de vârst  în care acumul rile 
educa ionale se formeaz  în mod deosebit din rândul anturajului de joac  cu prec dere la copiii în 
segmentul de vârst  5 la 7 ani, anturaj care, de cele mai multe ori, deformeaz  caracterele în loc sa le 
formeze armonios. Studiile au mai scos în evident  cifre îngrijor toare în ceea ce prive te delincven a 
juvenil  care ia amploare de la an la an. A a cum se poate observa din datele oficiale, criminalitatea 
juvenil  a avut o evolu ie ”exploziv ” dup  anul 1989. Astfel, num rul de delincven i minori 
identifica i de c tre organele de poli ie din 1989 i pân  în 1998 a crescut de aproape 7 ori, 
înregistrând, an de an, cre teri pronun ate. Conform datelor oficiale ale Ministerului de Interne, în 
întreaga perioad  1989-2000 au fost identifica i un num r de circa 211.000 de minori delincven i, 
ceea ce înseamn  o medie anual  de aproximativ 17.600 minori identifica i c  au comis diferite delicte 
sau infrac iuni. Ori dac  în familie ar exista un climat favorabil dezvolt rii armonioase a caracterului 
copilului, aceste cifre ar fi cu sigurant , mult mai mici. 

Un alt aspect care scoate în evident  importan a celor 7 ani de acas  este consecven a cu care, 
într-o familie normal , ambii p rin i se implic  în aceasta i mai ales modul în care o fac. Se afirm  
nu de pu ine ori c , din p cate, nu exist  coli în care s  te înve e s  fii parinte i acest motiv este 
adesea invocat de parin ii care dau gre  în educa ia copilului i acesta ajunge s  o ia pe c i gre ite.  
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În opinia psihologilor, p rin ii trebuie s  îi explice clar copilului ce are voie s  fac  i ce nu, s  
stabileasc  reguli realiste, echilibrate i s  îi spun  dinainte ce se va întâmpla dac  nu le respect . 
Totodat , este important ca amândoi s  fie consecven i în educarea copilului. Dac  mama îl înva  s  
spun  mul umesc, tat l nu va trece cu vederea când copilul uit  s  fie respectuos.  

În acela i timp, p rin ii trebuie s  fie în eleg tori i s  accepte gre elile involuntare. S  nu uite 
c  i adul ii gre esc uneori, dar mite copiii.  Cea mai pre ioas  recompens  pentru copil nu este cea 
material  (dulciuri, juc rii, bani), ci exprimarea mul umirii i bucuriei pe care p rintele i le arat  când 
face o fapt  bun . De aceea, este important s  îl l ud m ori de câte ori se dovede te bine crescut. 
Exprimarea sentimentelor este eficient  i în administrarea pedepsei. Dezam girea, nemul umirea 
p rintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceart  sau o palm . 

În concluzie, dac  un copil va beneficia de cei 7 ani de acas , cu siguran  integrarea lui 
ulterioar  în societate va fi mult mai facil  i mai fireasc  iar gradul de reu it  în via  i carier  va fi 
covâr itor mai mare decât în cazurile în care copiii, din varii motive, sunt priva i de aceast  educa ie 
primar  dar fundamental . 
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Predarea diferen iat  – responsabilitatea colii moderne 
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Motto: „Copiii sunt ca florile, ele toate înfloresc în momente diferite” 

 
Una dintre tendin ele moderniz rii înv mântului vizeaz  flexibilitatea instruc iei i  

educa iei pentru a asigura dezvoltarea capacit ilor i aptitudinilor fiec rui copil în raport cu  
propriile posibilit i. 

coala este chemat  s  organizeze procesul de predare-înv are-evaluare în a a fel încât s -l 
pun  pe elev cât mai devreme posibil în posesia unor mijloace proprii de însu ire a cuno tin elor, 
i de aplicare a acestora în practic  în mod constant i creator. În literatura de specialitate, conceptul  

de instruire diferen iat  a fost abordat din perspective multiple: strategie de optimizare a înv rii, 
proces dinamic, categorie fundamental  instruc ional , direc ie de formare a competen elor 
cadrelor didactice. Problema instruirii diferen iate nu este nou , ci numai modul de abordare al ei.  

Instruirea diferen iat  vizeaz  adaptarea activit ii de înv are - îndeosebi sub raportul  
con inutului, al formelor de organizare i al metodologiei didactice- la posibilit ile diferite 

ale elevilor, la capacitatea de în elegere, ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar 
fiec rui elev în parte. 

Întrucât natura i societatea uman  progreseaz  prin diferen iere i nu prin uniformizare, 
interesul educatorilor nu trebuie s  fie tocirea particularit ilor individuale pân  la dispari ie, ci 
respectarea lor, pentru ca prin educa ie i instruc iune fiecare individualitate s  poat  fi 
transformat  într-o personalitate uman , capabil  s  creeze noi valori materiale i spirituale. 

Psihologul american Jerome Bruner sublinia faptul c  dezvoltarea intelectual  trebuie v zut  
ca un proces de interiorizare a proceselor de ac iune, a celor de imagine i de simbolizare, el 
precizeaz  c  nu trebuie s  a tept m pasivi momentul apari iei capacita ii de asimilare a unor 
anumite cuno tin e. Daca se creeaz  condi ii adecvate, dac  se folosesc metode activ-participative 
i se respect  particularit ile de vârst  i individuale procesul de instruire poate influen a activ 

capacitatea de asimilare a unor cuno tin e. 
Didactica modern  se bazeaz  pe racordarea ac iunilor instructiv-educative la nevoile i 

poten ialul copiilor, pe considerarea particularit ilor de vârst  i individuale ca indicator orientativ 
prioritar. 

Cunoa terea copilului trebuie considerat  ca punct de plecare în orice ac iune formativ .  
Strategia individualiz rii educa iei i înv mântului nu- i poate justifica menirea i nu- i 

poate dovedi eficien a decât pe baza cunoa terii copilului. 
Individualizarea prive te diferen ierea sarcinilor didactice i a c ilor de îndeplinire a lor, a 

normelor de efort i a procedeelor de reglare a acestora potrivit particularit ilor copiilor. Când 
con inuturile i sarcinile înv rii dep esc nivelul de dezvoltare general  a copilului se ob ine o 
înv are mecanic , bazat  pe memorare, dup  cum pot s  apar  atitudini de dezinteres i plictiseal  
atunci când sarcinile de înv are sunt inferioare nivelului de preg tire atins de copii. Accesibilitatea 
înseamn  nu absen a dificult ilor, nu scutirea de efort, ci m sura lor, în raport cu puterile reale ale 
celor care înva , adic  dificult i care pot fi dep ite cu succes prin mobilizarea necesar  a for elor 
intelectuale ale copiilor. 

Importan a înv rii diferen iate i individualizate reiese din func iile  esen iale pe care  
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aceasta le îndepline te. I.T. Radu în lucrarea „Înv mântul diferen iat” enumer  aceste 
func ii: 

- faciliteaz  realizarea idealului educativ 
- asigur  rezultate colare mai bune 
- previne i diminueaz  situa iile de e ec colar 
- depisteaz  la timp i stimuleaz  interesele i aptitudinile copiilor 
- previne i elimin  fenomenele de suprasolicitare i subsolicitare 
- poten eaz  capacit ile cognitive 
- conduce la formarea unor tr s turi de personalitate 
Între componen ii grupei exist  numeroase diferen e individuale: nivelul capacit ilor 

cognitive, calit ile aten iei, capacitatea de efort, ritmuri de lucru, interesele i înclina iile, gradul 
de maturizare socioafectiv  etc., ceea ce impune modalit i de lucru diferen iate. 

În organizarea înv rii diferen iate i individualizate în coal  trebuie s  se respecte 
urm toarele cerin e: 

- cunoa terea ini ial  a copiilor 
- realizarea obiectivelor pedagogice de c tre to i copiii, adecvând metodologia la 

particularit ile individuale 
- organizarea înv rii diferen iate la toate tipurile de activit i i pe tot parcursul secven elor 

de predare înv are 
- evitarea suprasolicit rii i subsolicit rii 
- antrenarea diferen iat  atât a copiilor cu dificult i în înv are cât i a celor cu indica ii 

speciale 
- îmbinarea activit ii diferen iate i individuale cu activitatea frontal  favorizând astfel 

poten area activit ii de înv are, dar i rela ionarea copiilor, formarea capacit ii de cooperare i 
competi ie. 

Ac iunea de diferen iere a activit ilor cu copiii, trebuie stabilit  în func ie de acele aspecte 
care influen eaz  mai puternic randamentul acestora. Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie 
s  se fac  în func ie de „capacitatea de înv are” sau de însu ire a informa iilor. 

Deosebirile dintre copii sunt foarte evidente, fiind legate de capacit i individuale i 
modalit i de structurare pe plan mental relativ constant, de aici rezult  necesitatea nuan rii  
formelor de munc , a metodelor folosite, a ritmului de lucru în func ie de capacitatea de asimilare 
dovedit  de copil. Orice ac iune de diferen iere a instruirii trebuie s  porneasc  întotdeauna de la 
sesizarea tr s turilor comune, dar i a deosebirilor dintre subiec i, deosebiri referitoare la tipul 
dominant al proceselor nervoase superioare, dezvoltare intelectual , capacitate de înv are, ritm de 
lucru, interes, înclina ii, etc. 

Depistarea acestor tr s turi care-i diferen iaz  pe copii, stabilirea rolului fiec reia în  
definirea comportamentului care duce la performan ele scontate, reprezint  opera ia ini ial , 
premisa oric rei ac iuni de tratare diferen iat  a subiec ilor. 

Caracteristica ac iunii de diferen iere în planul organiz rii i desf ur rii activit ii didactice 
o constituie nuan area modalit ilor de lucru, evitându-se separarea permanent  a copiilor capabili 
de un randament ridicat, de copiii len i, implicându-se îmbinarea ra ional , echilibrat  a activit ilor 
frontale cu întreaga grup  i a activit ilor pe grupuri sau individuale, adaptate particularit ilor 
acestora. 

În cadrul activit ilor comune, diferen ierea sarcinilor de munc  independent , introducerea 
unor sarcini didactice cu grade sporite de dificultate, activitatea simultan  cu dou  subgrupe de 
copii care realizeaz  activit i cu acela i con inut sau con inut diferit, sunt câteva procedee de 
realizare a muncii diferen iate. În unele activit i frontale predarea diferen iat  se poate realiza prin 
fi e diferen iate de munc  individual , ca de exemplu în activit ile cu con inut matematic, 
activit ile de scriere, activit i de cunoa terea mediului, de dezvoltare a limbajului. 

Diferen ierea ca modalitate de sprijinire în activitatea de înv are la nivelul posibilit ilor  
individuale se realizeaz  în cadrul activit ii mai ales în acele secven e care (fixeaz ) vizeaz  
fixarea, aprofundarea i aplicarea cuno tin elor. 
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În unele lec ii se poate împ r i clasa în dou  sau trei grupe, în func ie de nivelul de dezvoltare 
sau ritmul de lucru etc., realizând cu to i copiii aceea i tem  dar cu grad de dificultate diferit. 

Tratarea diferen iat  a copiilor se realizeaz  i prin organizarea grupurilor mici de lucru, 
formate din 4-5 copii, conduse de profesor i având un scop bine precizat, grupuri ce se deosebesc 
de cele organizate de copii în jocurile alese de ei. 

În grupurile mici, omogene se dezvolt  înclina iile copiilor pentru povestire, activit i 
artistice, activit i manuale etc., se realizeaz  o atmosfer  de lucru intim , creatoare, grupul mic 
favorizând cooperarea interindividual , integrarea în activitate. Se pot asigura grupuri mici pentru 
o perioad  de timp mai îndelungat , sau grupuri mici cu activitate temporar , cu caracter 
compensator. Tratarea diferen iat  a copiilor se realizeaz  de asemenea în activit i individuale. În 
acest fel se pot exersa unele exerci ii, se înva  poezii, se formeaz  deprinderi, se elimin  treptat 
dificult ile, deficien ele sau lacunele copiilor i se pun în valoare aptitudini deosebite. 

Copiii nu se pot integra în toate formele de activitate de la început, deci se recurge la  
abordarea gradat  a acestora. Prin frecventarea echilibrat  a tuturor formelor de activitate de c tre 
to i copiii, se va ob ine valorificarea resurselor educative ale acestora.  

O alt  problem  care se pune în organizarea unei pred ri diferen iate este cea a materialului 
didactic utilizat. Astfel, se impune preg tirea, mai ales a fi elor, în mod diferen iat, cu sarcini de 
lucru diferen iate, astfel încât fiecare copil s  poat  efectua sarcina de lucru. Tratarea diferen iat  
i individualizat  sub aspect motiva ional deschide în fa a profesorului problema planific rii tuturor 

lec iilor în concordan  cu nevoile, atrac iile i interesele copiilor, dar f r  a neglija preg tirea 
pentru integrarea în clasa viitoare. Activitatea diferen iat  trebuie îmbinat  cu o activitate de 
evaluare continu . 

inând cont de avantajele i dezavantajele fiec rui mod de organizare a lec iei, profesorului 
îi revine sarcina de a alege forma de activitate potrivit  clasei. Toate procedeele de tratare 
diferen iat  propuse sau descrise aici dobândesc valoare numai într-o reevaluare i reordonare 
personal  a profesorului care le reintegreaz  într-un sistem general propriu, bazat pe ipoteze, 
direc ii i scopuri specifice, totul în direc ia dezvolt rii maxime a poten ialit ilor fiec rui elev.  

Tehnicile de diferen iere a instruirii vizeaz  o gradare a sarcinilor colare, potrivit 
posibilit ilor individuale i a ritmului propriu de dezvoltare a fiec rui individ, astfel încât 
randamentul s  fie asigurat pentru to i. Putem sublinia în acest sens rolul deosebit de important al 
cadrului didactic în generarea unui climat de încredere în posibilit ile individului încât s  combat  
complexul de inferioritate pe care îl tr iesc mul i dintre cei care nu pot atinge performan ele ridicate 
i, de asemenea, s  combat  atitudinea de uniformizare a condi iilor de înv are i dezvoltare pentru 

indivizii capabili de performan e.  
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Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Manuela Pop, profesor pentru înv mântul pre colar 

 

Dup  cum bine se tie, familia reprezint  factorul primordial în educarea unui copil i educa ia 
începe în familie, de aceea leg tura dintre coal  i mediul familial va trebui s  se întrep trund . 
Societatea în care tr im este într-o permanent  schimbare i presupune ca atât p rin ii cât i profesorii 
s  aib  în vedere mijloacele pe care le folosesc pentru a putea colabora cât mai eficient cu copiii, ei 
fiind foarte vulnerabili la aceast  vârst , influen ele negative existând pretutindeni. 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota 
în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. coala nu poate face ceea ce p rin ii 
nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât i a colii, are roluri bine definite, iar 
împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu se înlocuiesc una pe alta.  

Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin asigurarea de materiale 
necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, blânde e, în elegere, 
disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, profesorul 
consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun 
început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la 
un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Educa ia este un fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a 
culturii c tre genera iile de copii i tineri, în scopul preg tirii lor pentru integrarea în societate. 
Factorii institu ionali ai educa iei sunt scoala, familia, biserica, armata, s.a.Totul educ : oamenii, 
lucrurile, fenomenele, dar în primul rând i în cea mai mare m sur -oamenii. Între ace tia primul loc 
îl ocup  p rin ii i profesorii. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei generatii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie pregatit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 
de cerin ele vie ii sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane 
preg tite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a le stimula calitatea de om. coala a r mas punctul de pornire al orient rii colare i profesionale 
prin ac iuni de informare asupra posibilit ilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor 
profesionale i a aptitudinilor, de discutare a criteriilor dup  care elevii i i decid viitorul i a ponderii 
de implicare a p rin ilor în alegerea colii i a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dac  profesia 
aleasa este cea dorit  de copil i dac  acesta din urm  are disponibilit i intelectuale. 

Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor i care este familia. Familia 
exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte dintre cuno tin ele despre natur , 
societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le datoreaz  educa iei primite 
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în familie.Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic, s.a. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din 
cunostin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea 
care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor.  

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are. P rin ii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie s - i ajute copilul la 
înv tur . Acest ajutor însa trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze 
tema copilului. Cu timpul, p rin ii se vor limita la controlarea temei de acas  i a carnetului de note. 
Deci, atitudinea p rintilor trebuie sa fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  
ajung  s  nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot în familie se formeaz  cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, 
ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea 
cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acasa". Un elev fara "cei 7 ani de-acasa" va crea mereu 
probleme chiar i ca viitor adult. Aici trebuie reamintit c , în general, elevii nu primesc în cadrul 
colii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influen ându-l în afara colii. Din cele 24 de ore 

ale unei zile, elevul este la coal  5-6 ore, de restul timpului fiind responsabil  familia elevului. 
Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc 
decât dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  

Dezvoltarea personalit ii copilului i a form rii lui în conformitate cu idealul social i cel 
personal este influen at  de diferen ele de ordin economic, social, cultural care exist  între familii. 
Familia îns , în ciuda acestor diferen e, prezint  anumite însu iri comune. Condi iile de via  ale 
copilului sunt influen ate de comportamentul p rin ilor. Familia trebuie s  aib  disciplina ei. Toate 
problemele vie ii se pot rezolva mai u or într-un climat de prietenie i de în elegere. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel macro, 
cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. Suntem 
dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i invers. Mai 
presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile din spatele 
institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în evaluarea 
performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei conduite de 
via , atât de necesar . 

În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i 
scop - formarea personalit ii umane integrale i armonioase. Pân  la cuprinderea într-o unitate de 
înv mânt, rolul primordial n educa ie îl are familia. Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt 
ponderea se schimb , rolul mai mare îl are scoala, dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de 
neglijat.Între ac iunile educative ale celor doi factori exist  mai degrab  un raport de 
complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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P rin ii i profesorii-activi în educa ia elevilor 

Prof. Pop Maria Corina 

Liceul teoretic ”Solomon Hali ” Sângeorz-B i 

Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului. „Ceea ce fac p rin ii cu copiii 
acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât orice alt factor...” Desforges 2003  

P rin ii i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor 
copilului. Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania 
p rin ilor, a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important  colaborarea între 
p rin i, coal  i comunitate. 

P rin ii joac  un rol cheie în colaborarea cu coala pentru beneficiul educa iei copilului. Printre 
diferitele moduri în care v  pute i implica se num r  a veni la coal , a fi prezent la edin ele cu 
p rin ii, a participa la evenimentele colare, a face voluntariat în clas , a primi rapoarte, a împ rt i 
informa ii privitoare la s n tatea i bun starea copilului i a s rb tori reu itele. Dar toate acestea 
reprezint  doar începutul. 

Implicarea înseamn  de asemenea s  joace un rol activ în educa ia copilului acas . În alte 
cuvinte, pot avea un impact pozitiv prin: 

• A încuraja copilul s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at în orice mediu, 
acas , la coal  i în comunitate 

• A se asigura de prezen a la coal , punctualitate i respectarea unor obiceiuri pozitive 

• A încuraja copilul s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare i 
activit i comunitare 

• A lua parte în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile – prin a oferi abilit ile, timpul 
i prin a v  împ rt i preocup rile 

• A cere informa ii pentru profesori sau pentru educa ia copilului pentru a le permite s  îl/o 
sus ine i 

• A vorbi cu copilul despre viitorul, speran ele i visurile lui/ei. 

Consolidarea parteneriatelor familie- coal  i implicarea p rin ilor ca parteneri de înv are înc  
din primii ani este, prin urmare, esen ial  pentru îmbun t irea dezvolt rii copiilor i tinerilor. 

Parteneriatele eficace între familie i coal  trebuie s  fie bazate pe respect reciproc i 
recunoa tere a valorilor, atuurilor i expertizei fiec rei p r i. P rin ii i familiile din toate mediile i 
nivelurile educa ionale trebuie s  se simt  bineveni i la coal  i s  fie considera i resurse pentru 
coal . Ace tia trebuie s  fie recunoscu i i sprijini i în mod adecvat în calitate de co-educatori în 

procesul de înv are al copiilor lor. 

În cadrul parteneriatelor se desf oar  activit i activ participative din partea tuturor factorilor 
implica i. Astfel la liceul nostru s-a desf urat activitatea ”Scrisoare pentru mama” în care fiecare a 
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redactat un gând pentru cea mai drag  fiin  i i-a acordat o diplom  cu ocazia Zilei Interna ionale a 
Femeii. Astfel s-a încercat o comunicare deschis  între adolescent i p rinte, între p rinte i diriginte. 
Feedback de la mame s-a primit prin intermediul mesajelor pe telefoane.  

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale 

unui copil de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii 
sunt implica i în educa ia acestuia. 

A adar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (p rin ii, coala, societatea) au un rol 
important în dezvoltarea viitorului adult, îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitorului adult, 
este mult mai mult influen at  de familie, aceasta având un rol cheie în evolu ia sa. 

”P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – 
Bob Keeshan 
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“CEI 7 ANI DE ACAS ” 

Prof. înv. primar  POP MARIA NICOLETA 

Mul i p rin i î i laud  copilul pentru inteligen a, generozitatea, energia lui debordant  sau 
pentru rezultatele bune pe care le ob ine la coal . Unii dintre ei îi laud  pe cei mici chiar i pentru 
ac iuni sau comportamente normale, care nu necesit  efort deosebit. Speciali tii arat  îns  c  este 
recomandabil s  îl lauzi pe copil pentru efortul depus, nu neap rat pentru rezultate. Afl m de ce în 
rândurile care urmeaz . 

Exist  situa ii în care prea mult  laud  nu este benefic  pentru copil, ducând la efecte nedorite: 

- Stima prea ridicat  a copilului, nefondat  
- Comportamente pozitive realizate de copil doar pentru recompens , nu pentru semnifica ia 

comportamentului 
- A tept ri exagerate: copilul se va a tepta s  fie la fel de  l udat de c tre cei din jur ca de c tre 

p rin ii s i. 

Cum lauzi efortul copilului 

Înlocuie te lauda unei calit i cu lauda pentru efort. În loc s  lauzi inteligen a copilului atunci 
când ob ine un calificativ bun la coal  (“Bravo, e ti un b iat inteligent”), apreciaz  efortul depus 
când a înv at lec ia sau s-a preg tit pentru test. (“Bravo, ai muncit mult pentru acest rezultat”). 

 Arat -i c  ai observat un comportament pozitiv. Mul i p rin i observ  mai mult 
comportamnentele negative ale copiilor decât pe cele positive. A adar, nu ezita s  faci observa ii 
precum “Azi ai f cut ordine în camera, arat  foarte frumos!” atunci când copilul are pentru prima 
data un comportament dezirabil. 

De ce este important s  lauzi efortul copilului? 

Pentru a l uda efortul pe care copilul t u l-a depus într-o anumit  situa ie este nevoie s  fii un 
p rinte prezent: s  comunici cu el, s  tii care îi sunt nevoile, lipsurile, ce îi place, ce îl motiveaz  i 
ce îl descurajeaz . 

 A l uda efortul depus de copil este important pentru ca: 

- Îl motiveaz  s  mearg  mai departe; 
- În elege c  nu e în zadar ceea ce face i c  pentru cineva conteaz  munca sa; 
- Cre te respectul i încrederea în propriile for e; 
- Îl înva  pe copil c  este mai important procesul decât rezultatul i astfel va  putea trece mai 

u or peste e ecuri; 
- Îl înva  c  pentru a – i atinge un obiectiv, este esen ial s  depun  seficient efort pentru el, 

nu doar s  aib  noroc, s  fie “ intelligent” sau “talentat”. 
- Îi arat  c  îl iube ti necondi ionat, nu pentru rezultatele ob inute sau calit ile sale. 
 
Mul i p rin i, precum i cadre didactice sunt dispu i s  laude  i cel mai mic efort depus de c tre 

un copil , pentru a-l încuraja. Este important s  faci diferen a dintre situa ia în care copilul încearc  
superficial s  rezolve o problem , doar pentru a- i ar ta  c  a încercat i situa ia în care copilul într-
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adev r munce te pentru a ob ine un rezultat mai bun. Dac  observi c  cel mic nu munce te  pe m sura 
poten ialului s u, încearc  s  aflii  care este motivul (teama, lipsa de motiva ie, lipsa de energie, 
etc.)pentru aceast  atitudine i s  îl aju i s  î i valorifice poten ialul, dac  tii c  acest lucru l-ar face 
mai fericit. 

 
 
 
 Elvira Cre u ,,Psihopedagogie colar  pentru înv mântul primar”, Editura 

Aramis, Bucure ti 1999; 
 Gheorghe Dumitriu, Constan a Dumitriu ,,Psihopedagogie”, Editura Didactic  
i Pedagogic , R.A., Bucure ti 2003. 
 M .Stanciu -,,Metode i instrumente de evaluare”-2003 
 C. Cuco  -,,Teoria i metodologia evalu rii”- 2008 
 I.T.Radu -,,Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului ”-1981 
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JOCUL DIDACTIC 

Prof. înv. primar: Pop Maria 

coala Gimnazial  ,,Dr. Ioan Mihalyi de Ap a”,                                                           
Sighetu Marma iei, Maramure  

 
Pedagogia ne înva  c  jocul satisface, în cel mai înalt grad, nevoia de activitate a elevului, 

generat  de nevoin e, dorin e, tendin e specifice copilului. De aceea jocul a fost, este i va fi tovar ul 
nedesp r it al copil riei. Jocul este una dintre activit ile prin care copilul înva  s  cunoasc  lumea 
real . El nu constituie o simpl  joac  pentru copii, ci, prin joc, copilul cunoa te i descoper  lumea i 
via a. Jocul influen eaz  toate aspectele dezvolt rii colarului: memoria, gândirea, percep ia, 
imagina ia, voin a, sentimentele, interesele. 

Independen a i cooperarea, participarea efectiv  i total , angajeaz  în cadrul jocului atât pe 
elevii timizi cât i pe cei mai slabi. Elevii se influen eaz  reciproc ceea ce duce la cre terea gradului 
de coeziune în cadrul grupului. Este indicat ca to i elevii ,,s  participe ” la joc, fiecare elev trebuie 
pus în situa ia de a gândi, de a ac iona. Mai mult decât atât, rolurile trebuie schimbate. De acest lucru 
este r spunz tor profesorul care trebuie s  dea dovad  de abilitate în dirijarea înv rii, rolul lui fiind 
cel de coordonator al activit ii.  

Pentru început, el alege un subiect care poate fi transformat în pretext de joc i formuleaz  
obiectivele. Elevii sunt anun a i, înc  dinainte de începerea jocului, despre tema jocului, li se explic  
cum va evolua ac iunea, se stabilesc echipele (reprezentantul fiec rei echipe), se stabilesc ,,rolurile” 
i sarcinile care corespund fiec ruia, se prezint  materialele de care au nevoie, se primesc unele 

explica ii i se stabile te perioada de joc. 
În timpul jocului, profesorul trebuie s  urm reasc  ac iunea, astfel încât elevii s  nu se 

îndep rteze de tema dat . El trebuie s  dea explica ii suplimentare, acolo unde este nevoie. Totodat , 
profesorul, elimin  conflictele care pot s  apar  între participan ii la joc, inclusiv cei care fac parte 
din aceea i echip . 

La finalul jocului se analizeaz  i se evalueaz  modul în care a decurs activitatea, precum i 
rezultatele ob inute. 

La ciclul primar, interesul pentru joc este puternic. În aceast  perioad  copiii simt nevoia de a 
se juca în fiecare zi, atât la coal , cât i acas . Prin joc, copilul nu con tientizeaz  efortul intelectual 
i fizic depus, el particip  activ i î i satisface atât nevoia de joc , de relaxare, cât i nevoia de 

dobândire a cuno tin elor.  
Jocul didactic se desf oar  ori de câte ori se solicit  eforturi intelectuale mari sau de fiecare 

dat  când cadrul didactic simte c  s-a instalat monotonia, iar elevii încep s  se plictiseasc .  
La vârsta micii colarit i se observ  o trecere complicat  de la domina ia jocurilor de 

manipulare, mi care, construc ie simpl , individual  la jocurile colective, cu roluri, jocuri în care apar 
conduc tori, supu i, jocuri în care se respect  regulile, normele de comportament. 

A adar, la aceast  vârst  este practicat jocul simbolic. 
Trebuie inut cont de faptul c  priceperile, cuno tin ele i deprinderile copilului sunt limitate, 

iar jocul este cel care rezolv  contradic iile între dorin a copilului pe de o parte, i posibilit ile lui 
reale, pe de alt  parte. Gândirea colarului se dezvolt  în strâns  leg tur  cu limbajul i activitatea pe 
care o desf oar . Formele de joc îl pun în situa ia de a stabili leg turi între fenomene concrete. 
Oferind copilului obiecte concrete, el le poate grupa dup  m rime, dup  culoare, dup  form , deci 
dup  criterii exterioare, ceea ce reprezint  un pas spre opera ii de generalizare. 
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 În cadrul lec iilor de Limba i literatura român , jocul didactic creeaz  motiva ia înv rii, 
confer  atractivitate activit ilor de înv are, ajut  la înv area citit – scrisului i la dezvoltarea 
capacit ii de comunicare. 

Jocul didactic cunoa te o multitudine de variante, unele identificate în culegeri de exerci ii i 
jocuri, altele fiind create de înv tor. Cele din urm  sunt cele mai recomandate întrucât înv torul 
poate s  le ,,personalizeze” în func ie de particularit ile individuale ale participan ilor la joc. 
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coala – liantul dintre familie i societate 

Pop A M rioara  

 coala Gimnazial  nr. 1 Le u, jud. Bistri a-N s ud 

 
Pornind de la un citat al lui Hugo, care spune c  „Cine deschide o coal , închide o pu c rie”, 

nu putem s  nu ne întreb m dac  nu cumva i reversul acestei afirma ii este adev rat. S-ar putea oare, 
ca închizând o coal  s  d m posibilitatea deschiderii unei închisori? Nu tim acest lucru, dar 
existen a acestei posibilit i ar trebui s  ne pun  pe gânduri, mai ales c  tr im în ni te vremuri tulburi, 
în care deja multe coli sunt închise. De i travers m o perioad  de criz  economic  destul de dificil  
i trebuie s  facem sacrificii pentru a ie i cu bine din ea, p rerea mea este c  ar trebui s  cânt rim 

bine consecin ele pe termen lung, i dac  este s  sacrific m vreun lucru, acesta s  nu fie tocmai 
educa ia copiilor no tri. 

 
„Educa ia este ceea ce r mâne dup  ce ai uitat tot ceea ce ai înv at la coal .” – Albert Einstein 
 
Pentru ca un copil s  devin  un adult matur, echipat pentru a tr i în mod civilizat în societate i 

capabil s  î i formeze proprii copii ulterior, educa ia are un rol nu doar important, ci vital. Familia 
este primul educator principal al copilului, locul în care se pun bazele educa iei, iar apoi intervine 
educa ia prin coal  i prin societate. Cele trei ar trebui sa conlucreze pentru o formare frumoas  i 
durabil . 

coala a fost i va r mâne întotdeauna un factor vital, indispensabil în formarea copilului i în 
integrarea lui în comunitate. Aceasta i datorit  faptului c  ia copilul de la o vârst  fraged , i îl 
conduce prin meandrele adolescen ei, pân  la vârsta frumoas  a tinere ii. De multe ori ea ne formeaz  
chiar i în maturitate, deoarece în zilele noastre, tot mai mul i vor s  continue s  se formeze 
profesional i s  î i perfec ioneze educa ia prin studii universitare, masterate sau doctorate. Adev rata 
educa ie intelectual  i dezvoltarea personal  nu se încheie la nici o vârst , ci ea continu  pe tot 
parcursul vie ii. Îns  am dori s  discut m aici despre rolul colii în formarea i integrarea copilului în 
societate, în timpul ciclului primar, gimnazial i liceal. 

coala este extrem de important  pentru c  ea creeaz  puntea de leg tur   dintre familie i 
comunitate. Copilul, proasp t venit din sânul familiei i al grupei prietenoase de la gr dini  (care are 
i ea la rândul ei un rol extrem de important), trebuie s  se acomodeze cu ceilal i colegi, cu noul 

înv tor i cu noii profesori. El trebuie acum s  înve e s  rela ioneze cu cei din jur, s  se adapteze i 
s  înve e s  comunice cu ceilal i, scopul pe termen lung fiind formarea elevului ca viitor cet ean 
responsabil i integrarea lui în societate. Deoarece vremurile pe care le traverseaz  fiecare perioad  
istoric  sunt într-o continu  schimbare economic , politic  dar i social , rolul educativ al colii este 
deosebit de important, dar i dificil. Sistemul colar i educa ional trebuie s  fac  fa  în mod continuu 
periplului de schimb ri cu care se confrunt  o na iune i s  formeze genera ie dup  genera ie în cel 
mai bun mod posibil, inând cont de caracteristicile fiec rei perioade istorice. coala, prin cadrele 
didactice i printr-o serie întreag  de activit i educative, este menit  s  îl ajute  pe copil s  fac  
aceast  tranzi ie deloc u oar . 

De asemenea, familia are un rol deosebit atât în formarea copilului, cât i în integrarea lui în 
societate. Se vorbe te foarte mult despre „cei apte ani de acas ” i unii psihopedagogi ar vrea s  
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reduc  ace ti ani la cinci, sau patru sau trei, deoarece acum copilul înva  foarte mult de la televizor, 
internet i a a mai departe i, spun ei, c  exist  un ritm mai accelerat de dezvoltare a copilului. Din 
experien a mea de dasc l de pân  acum, am observat c  fiecare an de via  are specificul lui, i nimic 
nu poate înlocui educa ia pe care o d  sau nu familia copilului aflat in deplin  cre tere i formare. 
Nici gr dini a, nici coala, cu atât mai pu in mijloacele mass media nu pot înlocui impactul i rolul 
pe care îl are familia în formarea valorilor copilului i în integrarea lui în societate. Totu i, pentru o 
mai bun  dezvoltare a elevului, între coal  i familie trebuie s  existe o permanent  rela ie de 
comunicare, în respect i în armonie, pentru c , în final, ambele au ca scop formarea i dezvoltarea 
echilibrat , armonioas  i s n toas  a copilului, precum i preg tirea lui ca membru al comunit ii. 

coala i familia sunt dou  autorit i cu care copilul rela ioneaz  înc  din primii ani ai vie ii, dar 
acestea îl educ  i îl preg tesc pe copil, printre altele, i pentru rela ia sa cu societatea, sau cu 
autorit ile cu care va lucra în viitor. 

Iat  de ce, coala este liantul principal dintre familie i societate, ea neputând fi înlocuit  
niciodat  cu nimic. Educa ia este inima civiliza iei, iar coala ar trebui s  suplineasc  din plin nevoia 
de educa ie. Dup  cum ne spune i marele scriitor Jean Jacques Rousseau: „Tot ceea ce nu avem de 
la na tere i de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educa ie. Aceast  educa ie ne 
vine de la natur , de la oameni, de la lucruri.“ 

La rândul ei, al turi de familie i coal , comunitatea are un mare impact în integrarea copilului 
în societate. Impactul poate fi pozitiv, dar poate fi i negativ. Totu i, copilul care este implicat în 
activit i comunitare i sociale educative, va avea mai mari anse de integrare s n toas  în societate. 
În acest domeniu, atât coala, cât i familia trebuie s  conlucreze pentru a ajuta copilul în formare s  
ia contact pozitiv cu comunitatea i s  se lase asimilat de aceasta, f r  a-i fi afectat  personalitatea i 
dezvoltarea individual . Este necesar s  existe un echilibru i o colaborare continu  între aceste trei 
mari ramuri: coal , familie i comunitate. 

Totu i, nu pot sublinia îndeajuns faptul c  coala nu este doar o institu ie în care se face un 
transfer de cuno tin e din creierul cadrului didactic i al manualului, în creierul i pe caietele elevului. 

coala este cu mult mai mult. coala este locul în care se poate face un transfer atât de cuno tin e, cât 
i de valori culturale, comportamentale i mai ales de caracter. Acestea îl vor defini pe copil i îl vor 

ajuta s  devin  un membru de valoare al comunit ii, nu o pies  neterminat , sau un rebut social. 
Formarea de calitate a copilului se va materializa numai dac  vor exista rela ii strânse, continue i 
autentice între coal , familie i comunitate. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educarea copiilor 

prof. Pop M riuca  

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU, jud. Bistri a-N s ud 

 

Mo tenirea ereditar  joac  un rol important, din aceast  cauz  ceea ce sunt p rin ii, aceea vor 
fi i copiii lor, dar într-o m sur  cu mult mai mare. Constitu ia p rin ilor, predispozi iile  ic gusturile 
lor, înclina iile lor mintale i morale sunt reproduse, într-un grad mai mare sau mai mic, în copiii 
lor.Temeliile unui caracter bun, care urmeaz  s  se manifeste în viitorul om, dunt a ezate în mod 
decisiv, prin practicarea unei cump t ri stricte în via a mamei, înc  înainte  de na terea 
copilului.Mama care dore te s  fie un bun educator al copiilor ei trebuie ca, înainte de na terea lor, 
s - i formeze obiceiul autocontrolului i al renun rii de sine, deoarece ea le transmite copiilor 
propriile tr s turi de caracter, atât calit i, cât i defecte. 

P rin ii sunt într-o mare m sur  r spunz tori pentru modelarea caracterelor copiilor lor.Ei ar 
trebui s  urm reasc    armonia echilibrul.De regul , copiii mo tenesc înclina iile i predispozi iile 
p rin ilor i imit  exemplul acestora,iar ca urmare,p catele p rin ilor sunt repetate în via a copiilor, 
din genera ie în genera ie. 

Primii trei ani ai copil riei constituie timpul în care încol esc l starii deprinderilor 
con tiente.Mamele ar trebui s  în eleag  importan a acestei perioade,deoarece în ea se pun temeliile 
caracterului. Mamele trebuie s  acorde o deosebit  aten ie educa iei corecte a copiilor în perioada 
primilor trei ani ai vie ii lor.Cu cât via a unui copil va fi mai simpl  i mai lini tit ,cu aâat poten ialul 
lui de sezvoltare fizic  i intelectual  va fi mai mare.Mama trebuie s  se str duiasc  s  fie 
calm ,lini tit  i temperat  în mod permanent. 

Mama nu are voie s  r nesc  in ima sensibil  a copilului,prin tratarea cu indiferen  a 
solicit rilor lui m runte sau prin refuzul de a se preocupa de prpblemele lui minore.Ceea ce mamei 
ar putea s  i se par  lipsit de semnifica ie poate fi foaret important pentru copil.Iar un simplu cuvânt 
de îndumare sau de avertizare, spus la timpul potrivit, se va dovedi adesea de o mare valoare.O privire 
aprobatoare, un cuvânt de încurajare i de apreciere din partea mamei,va fi de cele mai multe ori, ca 
o raz  de soare în inima unui copil,pentru tot restul vie ii. 

De i în perioada timpurie a copil riei nu se poate acorda o importan   prea mare educ rii 
intelectuale,lec iile care trebuie predate copiilor în primii apte ani de via  au o mare influien  în 
formarea caracterului decât tor ce se înva  în anii urm tori.Ta ii i mamele trucuie s  acorde o aten ie 
deosebit  comportamentului lor în c min.Trebuie s  vorbesc  întotdeauna cu bun tate.Nu trebuie s  
exprime nici un cuvânt de acuzare, s  nu fie c ut tori de gre eli deoarece cuvintele t ioase lovesc i 
r nesc sufletul. 

Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului. „Ceea ce fac p rin ii cu copiii 
acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât orice alt factor. P rin ii i familiile 
au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului. Un copil î i 
petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania p rin ilor, a familiei 
i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important  colaborarea între p rin i, coal  i 

comunitate.  P rin ii joac  un rol cheie în colaborarea cu coala pentru beneficiul educa iei copilului. 
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Printre diferitele moduri în care se poate  implica un p rinte se num r : a veni la coal  pentru a l sa 
sau a lua copilul, a fi prezent la sedin ele cu p rin ii, a participa la evenimentele colare, a face 
voluntariat în clas ,  a împ rt i informa ii privitoare la s n tatea i bun starea copilului i a s rb tori 
reu itele. Dar toate acestea reprezint  doar începutul. Implicarea înseamn  de asemenea s  juca i un 
rol activ în educa ia copilului dumneavoastr  acas . 

În alte cuvinte, un p rinte poate avea un impact pozitiv asupra copilului  prin:  

• A încuraja copilul s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at în orice mediu, 
acas , la coal  i în comunitate  

• A se asigura de prezen a lui la coal , punctualitatea i respectarea unor obiceiuri pozitive  

• A încuraja copilul s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare i 
activit i comunitare  

• A lua parte în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile – a oferi abilit i, timp i 
preocup ri din partea p rin ilor  

• A se documenta i a cere informa ii pentru educa ia copilului  

 • A vorbi cu copilul despre viitorul, speran ele i visurile lui 

Strategia de implicare a p rin ilor  ideintific  câteva aspecte cheie în care p rin ii, colile i 
comunitatea pot colabora pentru a spori implicarea p rin ilor în educa ia copiilor.  

1. Comunicare. 

Comunicarea este esen ial  pentru stabilirea unor rela ii pozitive; vrem s  ne asigur m c  
fiecare persoan  este binevenit , apreciat  i respectat . Ne vom asigura c  toate comunic rile din 
partea noastr  folosesc un limbaj clar i simplu, folosind traduceri atunci când acestea sunt relevante 
contextului, punctuale i u or accesibile f r  jargon. Vrem s  fie clar cum, când i pe cine pute i 
contacta dac  ave i nevoie de ajutor, informa ii sau dac  dori i s  v  exprima i îngrijorarea. 

 2. Sprijin pentru p rin i.  

Meseria de p rinte este una dintre cele mai importante i, de asemenea, una dintre cele mai 
dificile.  Este important s  tie p rin ii c  pot avea parte de sprijin, s  se simt  aprecia i, încrez tori  
i s  tie  c  au posibilitatea de a contribui la educa ia copilului dumneavoastr . Noi v  vom ajuta prin 

a v  oferi acces la informa ii, servicii i resurse care v  pot sprijini pe dumneavoastr  ca p rinte i ca 
familie acas  

 3. Înv area împreun  – acas , la coal  i în comunitate 

  Pentru ca un p rinte s  î i poat   ajuta copilul s  reu easc , trebuie s  tie i s  în elegeag   ce 
înva  copilul, cum înva  i cum poate  sprijini copilul  în vederea progresului. Înv area împreun  
în familie trebuie s  fie distractiv , încurajând i dezvoltând abilit i pe care copilul le va folosi mai 
târziu în via .  

4. Voluntariat 

   Ca voluntar, un p rinte trebuie s  fie un model pozitiv pentru copii. Voluntariatul aduce 
beneficii pentru toat  lumea prin oferirea timpului, abilit ilor i cuno tin elor.Deasemenea  p rin ii 
pot sprijini i îmbun t ii calitatea educa iei oferite de c tre coal .  Voluntariatul  ofer  o perspectiv  
asupra modului de lucru al colii i permite ca p rin ii s  devin   un partener în educa ia copilului. 
Voluntariatul poate prezenta i oportunit i pentru dezvoltarea de noi abilit i i experien e care pot 
fi benefice pentru educa ia i dezvoltarea copiilor.  
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5. Colaborarea cu comunitatea 

  tim c  fiecare comunitate este unic  – fiecare are la dispozi ie un arsenal de resurse care pot 
oferi sprijin i oportunit i pentru copii i pentru familiile lor. Prin utilizarea resurselor comunit ii, 
familiile i colile pot crea i împ rt i experien e benefice copiilor i familiilor.  
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Importan a gr dini ei în educarea copilului pre colar 
 

Profesor pentru Înv mântul Pre colar POP MIHAELA NADINA 

Gr dini a cu Program Prelungit Sebi , Jud. Arad 
 

 
Gr dini a presupune o important  educa ie în via a copilului – de statut, de program, de rela ii 

i în raport cu orice schimbare, copilul are nevoie de un timp pentru adaptare, dar i de o abordare 
personalizat . 

Educa ia p rin ilor – e complicat de gestionat o astfel de situa ie, indiferent de pozi ia în care 
ne-am afla: a copilului, a p rintelui, a educatoarei. De aceea, situa ia este luat  ca atare, considerat  
de neevitat i necesitând o posibil  rezolvare, solu ie. 

Gr dini a faciliteaz  ,,ie irea în lume” a copilului, ea este un mediu necesar i benefic 
dezvolt rii copilului care are nevoie de manifestare social . Gr dini a r spunde nevoii de 
independen  a copilului, cu condi ia ca el s  se afle la vârsta c reia îi poate face fa . În educa ie se 
dovede te c  toate se petrec la timpul lor, cu chibzuin  i a ezare.  

Copilul are ocazia de a- i dezvolta capacitatea de a gândi, de a vorbi, de a ra iona, iar totodat  
î i fixeaz  baze solide ale sistemului de valori i de rela ionare.  

O mare parte din via a copilului se va desf ura în gr dini , în coal , iar de armonia între cele 
dou  medii, familial i educa ional, va depinde mult dezvoltarea viitoare a copilului. Cu toate c  
familia are în continuare o influen  dominant , copilul se confrunt  cu un alt mediu, structurat total 
diferit, deoarece acesta descoper  alt raport al rela iilor cu adultul din familie.  

Mediul gr dini ei este ideal pentru realizarea unor schimb ri la nivel de interac iuni de grup. 
Acesta îl ajut  s  comunice, s - i formeze o nou  viziune asupra celorlal i. Se va pune accentul pe 
cooperare, copilul reu ind s  primeasc  i s  d ruiasc  în acela i timp.  

Gr dini a va accentua bazele unor prietenii solide, copilul reu ind s  împ rt easc  acelea i 
curiozit i cu semenii s i.  

În concluzie, trebuie s  fim con tien i c  fiecare copil este unic i simte nevoia s  i se asigure 
securitate fizic  i psihologic , dar i s  fie respectat.  

Gr dini a constituie mediul propice i este extrem de important  pentru achizi ionarea unor 
deprinderi, a unor cuno tin e, dar mai ales pentru stabilirea unor atitudini care s  func ioneze tot restul 
vie ii.    
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      Comunicarea dintre mam  i copil începe dinainte de na tere 

 

 

Profesor de psihopedagogie special :  Popa Aurica 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Bra ov 
 

 

Femeia îns rcinat  poate comunica cu copilul care va veni pe lume. Comunicarea dintre 
copil i mama lui începe atunci când mama apas  cu mâna pe burt  i copilul împinge cu 
picioarele mâna.  

Am putea denumi acest lucru prima form  de comunicare dintre mam  i copil. Nu acela i 
lucru putem vorbi despre o mam  care va avea un copil i care dup  na tere va fi diagnosticat cu 
autism. Sunt mame ale copiilor cu autism care declar  c  în timpul sarcinii au sim it c  ceva nu 
este în ordine cu copilul lor. Mamele spun c  bebelu ii se întindeau tot timpul în burta lor, st teau 
mai mult întin i lucru confirmat i de ecografiile f cute.  Alte mame i-au dat seama c  atunci 
când le vorbeau copiilor în perioada sarcinii ei nu aveau nici o reac ie. Sunt semne care pot 
prevesti c  ceva nu este în regul , copila ul care va veni pe lume va fi diferit de ceilal i copii.  

Dup  na tere p rin ii pot observa c  temerile lor se adeveresc în sensul c  te a tep i ca cel 
mic s  te urm reasc  cu privirea, mai târziu s  gângureasc , s  te imite, lucruri care nu se vor 
întâmpla. 

Copilul f r  probleme în jurul vârstei de 8 luni arat  i apuc  lucrurile pe care le vede, nu 
acela i lucru va face i copilul autist. La copilul cu autism nu va exista o comunicare precoce 
între p rinte i copil.  

Imediat dup  na tere sugarul autist nu st  în bra ele mamei cum st  un copil un copil nou 
n scut f r  probleme. Pozi ia copilului cu autism în bra ele mamei este rigid .  

Copilul cu autism nu se adapteaz  la corpul mamei. Nu r spunde încerc rilor mamei de a 
interac iona.  Acest comportament poate induce în eroare medicul pediatru care într-o prim  faz  
crede c  noul n scut ar putea fi surd. Dac  lu m în considerare m rturisirile mamelor copiilor cu 
autism se pare c  o mam  simte dac  copilul ei are o problem  înainte ca acesta s  se nasc . ( C. 
Bruin, 2012) 

Acest lucru trebuie s  dea de gândit viitorilor p rin i care ar trebui s  fac  investiga ii 
suplimentare pentru a afla dac  este ceva în neregula cu micu ul care va veni pe lume. 

Cu certitudine dac  p rin ii descoper  cât mai devreme c  micu ul are o tulburare din 
spectrul autist atunci ansele de recuperare sunt sporite. S  nu în elegem c  dac  un copil este 
diagnosticat cât mai rapid ca având autism el se va vindeca. Autismul nu se vindec  în schimb 
exist  posibilitatea ca prin terapie copilul s  înve e comportamente care ulterior consolidate îl vor 
ajuta s  devin  autonom.  

Cuvântul autonomie este un cuvânt de baz  deoarece p rin ii copilului cu autism î i doresc 
ca în timp copilul s  fie autonom s  nu mai depind  de ei. Copiii cu autism sunt atât de diferi i 
de ceilal i copii, autismul este precum o ploaie de toamn  care pic tur  cu pic tur   love te 
acoperi ul unei case pân  îl sparge. El poate fi descoperit dar nu întotdeauna la timp. Copiii cu 
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autism au o calitate, în genere sunt copii frumo i nimic din aspectul lor fizic nu ne-ar conduce la 
ideea c  ar avea o tulburare.  

În momentul în care va beneficia de incluziune în înv mântul de mas , rolul mamei, al 
familiei, este la fel de important. O bun  colaborare dintre profesor – p rinte - elev reprezint  
cheia evolu iei copilului pe toate planurile. Familia joac  un rol primordial în dezvoltarea 
copiilor, atât cei tipici cât i atipici.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

POPA CAMELIA                                                                                    
COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE DRAGO ” SATU MARE 

Factorii cei mai importan i care contribuie la formarea personalit ii unui copil sunt familia i 
coala. 

Familia este prioritar  în primii ani de via . Primele contacte ale copilului cu un stil de via , 
cu respectarea unor reguli de comportmanent, cu modul de comunicare i rela ionare sunt în familie. 
P rin ii devin modele pentru copii, copiii se raporteaz  la lume preluând exemplul propriilor p rin i. 
Mama este cea care începe s  înve e copilul cu primele reguli i norme de comportament. Este 
momentul începerii educa iei. Tat l, în societatea actual , are i el un rol tot mai activ în educa ia 
copilului. El sus ine mama, impune reguli în stabilirea limitelor familiei, ini iaza copilul într-un sport, 
insufl  încredere i curaj, ofer  model de perseveren .  

În primii ani de via  mama ofer  modelul de blânde e, feminitate, afec iune, sentimente 
percepute i tr ite mai târziu de copilul devenit adult, la fel, iar tat l ofer  modele de siguran , putere, 
masculinitate pentru fiul sau fiica sa.  

Tipul de rela ie pe care un copil îl are cu p rin ii s i, îi definesc rela iile de mai târziu cu ceilal i 
oameni. O rela ie tensionat , violent  cu p rin ii sau o atmosfer  de agresivitate în familie, poate 
determina atât la copilul sau la tân rul de mai târziu s  aib  acela i comportament agresiv, violent. 
Din acest motiv copilul poate deveni un copil introvertit cu probleme de socializare.  

Sunt importan i “cei apte ani de acas ” în educa ia copilului. 

În perioada vârstei colare, rela ia coal -familie este indispensabil . Implicarea p rin ilor in 
educa ia colar  a copiilor duce la rezultate colare mai bune a acestora. Cu cât p rin ii sunt mai 
educa i ei însi i, cu atât interesul copilului pentru coal  cre te dorindu- i i el s  fie la nivelul 
p rin ilor s i.  

P rin ii, pe de alt  parte, î i doresc întotdeauna performan  pentru copilul lor: s  ajung  departe 
i s  se realizeze în via . Elevii a c ror p rin i sunt implica i în via a colar  au pu ine absen e, sunt 

mai con tiincio i, au un comportament adecvat la ore.  

Copilul trebuie înv at de mic, atât de p rin i, cât i de profesori s - i respecte responsabilit ile 
colare, s  fie obi nuit s  înve e, s  tie s  se evalueze la cel nivel de cuno tin e a ajuns, s - i fac  

temele. Implicarea p rin ilor în via a colar  are ca efect i cre terea calit ii educa iei, a calit ii 
profesorilor i a interesului comunit ii fa  de coal . Un p rinte care se implic  în via a colar  a 
copilului s u are tendin a de a avea a tept ri mai mari de la el. În acest sens, îl ajut , îl îndrum  i îl 
încurajeaz  pe acest drum.  

P rin ii care la rândul lor înva  pe tot parcursul vie ii, î i îndeamn  copiii s  fac  la fel , p rin ii 
fiind modele i în acest caz pentrru copiii lor.  

Când copiii sunt sus inu i de p rin i, de profesori, încrederea lor cre te, atitudinea lor fa  de 
coal  este pozitiv  i cresc capacit ile lor cognitive.  
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Comunicarea p rintelui cu înv torul, apoi cu dirigintele, trebuie s  fie regulat  i corect . 
Implicarea p rintelui în via a colar  în diferite activit i extracurriculare d  încredere copilului, lucru 
care se vede în succesul lui colar.  

Pe de alt  parte, coala ofer  o alt  educa ie decât a p rin ilor. Fiecare institu ie de înv mânt 
este diferit  în felul ei, începând de la gr dini  pân  la institutele de înv mânt superior. Calitatea 
educa iei colare depinde de tipul colii, de calitatea profesorilor, de metodele de înv mânt, de 
modurile de evaluare. coala este un punct de plecare i de revenire pentru fiecare dintre noi.  Meseria 
de profesor este una foarte important  pentru societate, iar de calitatea unui profesor depinde de multe 
ori reu ita sau e ecul unui elev.  
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ROLUL EDUCA IEI ÎN FAMILIE 

                                                                           

Profesor: Cosmin Popa 
 

 

Familia, dar i sitemul educativ gratuit i obligatoriu de stat (sau particular) reprezint  pricipalii 
piloni cognitivi care sus in copilul în progresul s u de achizi ii valorice i de cunoa tere tiin ific . 

În principal se urm re te formarea priceperilor, sentimentelor, dar i a deprinderilor de via . 

Rolul familiei în acest context este important în dezvoltarea elevului din punct de vedere fizic, 
intelectual, dar cu prec dere moral i artistic. coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile 
concrete în care se desf oar  procesul de înv mânt, personalitatea copilului. 

coala îns i realizeaz  în mod eficien i eficace, practic un parteneriat cu elevul, prin 
valorizarea i respectarea identit ii sale, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în 
procesul didactic i cu toate resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te 
filtrând axiologic. Un concept care cap t  din ce în ce mai mult  valoare aplicativ  este parteneriatul 
educa ional. 

Parteneriatul educa ional un mod esen ial de comunicare, cooperare i colaborare construit în 
avantajul elevului la nivelul întregului proces educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, 
decizii, op iuni, analize eshaustive i ac iuni practic-educative între to i factorii educa ionali. 

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între mai multe institu ii,agen i, programe sau 
entit i.Printre acestea enumer m: 

 institu iile educa iei: familie, scoal  si comunitate; 
 membrii ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii si dezvolt rii copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentan i ai bisericii, ai poli iei); 
 agen ii educa ionali: copiii, p rin ii, profesorii, persoanele specializate în rezolvarea unor 

problema; 
educa ionale; 

 influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
 programele de cre tere i educare a copilului. 

Mediul în care tr iesc p rin ii influen eaz  în vie ile copiilor i poate determina intrinsec multe 
dintre valorile lor. Comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  De asemenea, p rin ii pot 
influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor tuturor.  Activitatea educativ  ce se 
realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se exercit  asupra 
copilului. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în 
familie, în coal  i de la comunitate.  

Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. Ac iunile care implic  
p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale p rin ilor pentru copiii 
lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din 
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cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea 
care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor.  Copilul ob ine 
rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are, asigurându-
i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
solidaritatea, polite ea, cinstea, corectitudinea, sinceritatea, limbajul corect i atitudine, adic  ,,cei 
apte ani de acas  ’’Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii 
i al ii nu doresc decât dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor 

acestuia.   

Se întâmpl  totu i ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o 
anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, 
rupturile dintre membrii familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de 
situa ie. Între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai 
profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest demers.  

Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru i 
colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, 

ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce 
fel s -l motiveze i s -l ajute.   

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii.  Ea este 
factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societa ii, s  ia parte 
activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e 
cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 
familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori.  

Dac  ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 

 percep iile fiec ruia; 
 caracteristicile institu iei colare; 
 atitudinile care îi caracterizeaz ; 
 caracteristicile familiei; 
 calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 
 modul de comunicare. 

Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor.  
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Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 

 prezen a la edin e i lectorate; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 
 organizarea unui col  verde în coal ; 
 atragerea unor fonduri pentru coal ; 
 sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 

O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza  dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 

Factorii principali care favorizeaz  comunicarea: 

 transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 
 evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui; 
 mediul ambiant de discu ie s  fie pl cut; 
 capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte problemele 
 evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
 rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii ; 
 sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 

Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un câ tig personal, un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai colii, eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri.  

Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând 
în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de coal  
(comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine) g se te un r spuns pozitiv în 
familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i poate 
ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar, e o  sarcin   a  colii  
s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  ed
ucative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 

Una dintre cele mai  importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  are
  aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional . Cei mai mul i p rin i sunt 
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bine inten iona i  în  alegerea  unei  coli  pentru  copilul  lor.  Dar, de multe ori, buna inten ie  i  bu
na  credin   sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor  deoarece  acestea  nu  in  loc  de  competen . 

Gre elile p rin ilor decurg  uneori  i  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poart   copiilor. 
De  aceea,  între  familie  i  coal   trebuie  s   existe  o  permanent   colaborare .   

Un parteneriat familia/ coal   este  rela ia  cea  mai  profitabil   pentru  to i  cei  ce  particip   
la  acest  demers. 

Parteneriatul va fi eficient  dac   fiecare  parte  va  re ine  c   acela i  subiect  este  copilul nos
tru  i  colarul  nostru.  Cadrele didactice  afl   cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod  ajunge  mai  r
epede la  succes,  ce  îl  intereseaz   i  îl  pasioneaz ,  iar  p rin ii  vor  cunoa te 
în  ce  momente  s   îl  sustin   pe  colar,  în  ce  fel  s -l  motiveze.    

coala este factorul decisiv pentru  formarea  unui  om  apt  s   contribuie  la  dezvoltarea   so
ciet ii. 

Procesul de înv mânt este  cel  care  confer   colii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.    M
isiunea  colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerin ele  vi
e ii  sociale. 

Menirea colii nu este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât  mai  m
are,  ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om.Ora  de  dirigen ie  este  cea  în  care  ne  putem  apleca  a
supra  acestei  laturi.  În acest   or   se  urm re te  valorificarea  abilit ilor  de  interrela ionare,  de  
asumare  a  responsabilit ii,  de  descoperire  a  propriilor  aspira ii  spre  formarea  colar   si  prof
esional . 

Se accentueaz  azi ideea de a sprijini p rin ii i nu de a-i substitui.  

Se identific  tot mai clar idea unor interven ii asupra familiei i deci, în primul rând, 
asupra  p rin ilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  i  sus ine  în  sarcinile  lor  educative. 
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EDUCA IA ÎN FAMILIE I LA COAL                                                                
STUDIU DE SPECIALITATE 

 

prof. Popa Daniela,                                                                                   
Liceul Tehnologic Ion I. C. Br tianu, Timi oara  

 

Obiectul studiului: influen a dinamicii educa ionale a familiei asupra viitoarei lui dezvolt ri ca 
adolescent, în raport cu educa ia la coal .  

Repere: concluziile unor sondaje efectuate de autoare în perioada 2010-2019, asupra practicilor 
educa ionale din familia adolescentului.  

Scopul studiului: m surarea gradului în care succesul academic al unui adolescent este produsul 
dintre educa ia parental  i educa ia colar .   

Premizele de la care pleac  cercetarea noastr :  

- de dinamica bunei cre teri a copilului depind componentele dezvolt rii de mai tîrziu a  
adolescentului, tân rului i adultului;  

- mediul de via  al copil riei pre colare contureaz  normele unui comportament social i 
academic pe care copilul le achizi ioneaz  i care care vor defini mai târziu personalitatea adultului;  

- mediile educa ionale ulterioare urmeaz  a dubla mai târziu normele deja deprinse din familie.    

Metoda de realizare a studiului: adresarea de chestionare p rin ilor, analiza acestor chestionare. 

Aspectele vizate de întreb rile adresate p rin ilor: petrecerea timpului de calitate cu copilul, 
suportul emo ional necondi ionat, înv area prin joc, prezen a / absen a fizic  a p rin ilor supu i 
constrângerilor economice, raportul tiin  / art  în via a copilului, exemplul personal în decizia 
moral , raportarea p rintelui / copilului la propria educa ie i fericire, perceperea « celuilalt » ca aliat 
sau oponent, perspectiva familiei asupra societ ii. 

 
Concluziile generale ale studiului: Pe de o parte, constat m c  p rin ii consider  c  educa ia de 

acas  înseamn  a înv a copilul respectul fa  de el însu i, care vine din respectul pe care adultul îl 
are pentru el.  

Aceasta îi poate inspira copilului încredere / neîncredere în sine. Pe de alt  parte, analiza 
r spunsurilor p rin ilor indic  faptul c , în zilele noastre, copilul nu mai este în aceea i m sur  
subiectul expunerii autorit ii p rintelui i a societ ii, cât vulnerabilizat de civiliza ia hedonist , în 
care p rintele nu îi mai poate impune limite.1 

Analiza r spunsurilor a condus la urm toarele concluzii detaliate, în care p rin ii au rezumat, 
pe dou  paliere, rezultatul pe care doresc s  îl ob in  prin educarea copiilor în cei 7 ani de acas . În 
primul rând, aceast  perioad  s-a redus temporal, date fiind diversele forme de educa ie pre colar  
formal  pe care le propune societatea, înaintea împlinirii vârstei de 7 ani. În opinia p rin ilor, reperele 

1 Concluzia la care ajunge psihologul Didier Pleux, De l'enfant roi à l'enfant tyran, Ed. Odile Jacob, 
psychologies, 2006 
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bunei cre teri i ale percep iei de sine transmise copilului sunt dificil de transmis într-un pachet mult 
mai concentrat, sub presiunea evolu iei tehnologice a societ ii. Toate acestea astfel încât viitorul 
adolescent:   

- s  poat  lua obiectiv decizii privitoare la o situa ie dat ;  

- s  î i poat  sus ine cu u urin  p rerile i interesele f r  înc lcarea drepturilor celor din jur;  

- s  posede instrumente psihologice care s  îi amplifice gradul de awarness (de aten ie 
proactiv ) atît în ceea ce prive te propria persoan  cît i evenimentele din jur, astfel încât s  evite 
situa iile cu poten ial periculos i s  ofere un ajutor la timp cuiva.  

În al doilea rând, p rintii consider  c  familia trebuie s  se implice în întregul proces al educa iei 
viitorului adolescent, astfel încât destr marea înveli ului copil riei la intrarea în perioada adolescen ei 
s  permit  viitorului tân r profilul moral de baz  dobândit în familie. P rin ii consider  c : 

- « acas  » r mâne locul în care copilul înva  etica de baz  i conduita primar ; 

- gradul de motivare al copiilor / elevilor ai c ror p rin i sunt implica i în educa ia de acas  este 
mult mai evident pentru ob inerea de rezultate bune la înv tur , fapt care explic  atitudinea pozitiv  
a copilului la adresa colii i a procesului educa ional, ace ti copiii ob inând ulterior cu mai mult  
u urin  succesul în via a de adult. 

Observ m de asemenea c , pu i s  ofere câteva exemple din propria dinamic  a bunei cre teri, 
p rin ii le-au situat în prezentul copiilor lor i în propriul trecut familial. Propria reu it  în via , 
bazat  pe modelul de educa ie primit în propria copil rie, a determinat p rin ii s  afirme sau s  infirme 
valabilitatea modelului, cu necesitatea unor variante de schimbare.  

Rezultatele studiului nostru sunt în concordan  cu concluziile unor organisme interna ionale: 
raportul OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) despre educa ia 
copilului, « Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education 2012 », precizeaz  c  p rin ii 
joac  un rol critic în educa ia i succesul ulterior al viitorului adult2. 

Psihologii noului val completeaz  aceast  idee: « Dincolo de bagajul de cuno tin e pe care vrem 
s  le însu easc , elul unei societ i s n toase este s  formeze copii ferici i, care s  se bucure de via , 
de cele înv ate, de familie, de prieteni. Formula corect  este îmbinarea armonioas  dintre inteligen a 
cognitiv  i cea emo ional  », explic  psihologul Alexandru Ple ea3. « Conceptul de cei 7 ani de acas  
nu mai are acela i în eles ca pe vremuri: p rin ii educ  copiii în spiritul competi iei cu orice pre  […]  

Respectul fa  de oamenii din jur nu mai reprezint  o valoare atât de important  pentru copiii 
no tri, deoarece noi, adul ii, am încetat s  le mai spunem asta.  

Astfel, toate sugestiile pe care cei mari le dau celor mici, nu fac decât s  stopeze i s  înl ture 
posibilitatea copilului s  se implice emo ional într-un anumit aspect.  

Astfel, crescând, adultul va avea re ineri s - i fac  a a repede prieteni, s  râd , s  se bucure ca 
un copil, s  treac  peste probleme, s  se bucure de orice moment, a a cum o f cea când era mic», 
conchide psihologul Alexandru Ple ea4.  

În completarea educa iei celor 7 ani de acas , ad ug m c  în adolescen , discu iile p rin ilor 
cu copilul, acas , în mediul familial, despre chestiunile actuale politice i sociale, vin în completarea 
imaginii pe care copilul o are despre sine i despre rolul pe care îl poate juca în via a cet ii,                 
sporindu-i încrederea în sine i atitudinea proactiv  în fa a schimb rii. Acest aspect al educa iei 

2 « Parental involvement in education is pivotal for the success of children throughout their school years and 
beyond ».(p.82) https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Parent%20Factor , 09.02.2020 
3 citat de  Roxana Roseti, octombrie 09, 2017, https://revistacariere.ro/inspiratie/editorial/, consultat în 09.02.2020 
4 idem
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copilului în familie se dovede te îns  constant negativ în perioada 2010-2019, pe care o acoper  
sondajul nostru. 
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Importan a celor apte ani de-acas  

Prof. înv. primar Popa Ionela 

Scoala Gimnazial  Nr. 13 Rm. Vâlcea 

 
Motto:                     

 “Dac  esti cuviincioas , 
Si te por i frumos mereu, 

C  ai SAPTE ani de-acas , 
S - i dea seama, nu e greu! 

 
Si la coal ,negre it, 

Tu s  fii sârguincioas , 
S -nveti ce n-ai reu it, 

In cei SAPTE ani de-acas !” 
(Aurora Luchian Vaslui) 

 
 
Pornind de la con inutul poeziei din Motto, putem aprecia c  familia este inclus  în categoria 

factorilor socio- pedagogici deoarece rolul acesteia în dezvoltarea psihosomatic  a elevului, în special 
a celui din ciclul primar este unul hot râtor. Ea exercit  o puternic  influen  asupra op iunilor 
colare, a comportamentelor elevilor atât prin transferul unor modele ale p rin ilor c tre copii, cât i 

prin proiec ia aupra acestora a unor ambi ii sau neîmpliniri. 
Climatul familial contribuie într-o manier  semnificativ  la formarea atitudinii elevului fa  de 

institu ia colar , în general, i fa  de înv tur , în particular.  
Referitor la valen ele educative ale familiei, D.F. Swift constata c  „în sfera educa ional  

atitudinile p rin ilor fa  de situa ia i viitoarea ocupa ie a copiilor lor, împreun  cu nivelele de 
încurajare pe care ei le ofer  muncii colare, se afl  într-o leg tur  semnificativ  cu performan ele 
lor.” (D. F. Swift, 1969, p.79) 

La nivelul mediului familial, factorii care influen eaz  situa ia colar  a elevului pot fi sintetiza i 
astfel: situa ia economic  a familiei, statutul socioprofesional al p rin ilor, nivelul cultural, stilul 
educa ional familial, intrafamiliale.  

Nivelul de instruc ie i educa ie al p rin ilor influen eaz  într-o manier  semnificativ  formarea 
ini ial  a copilului. Implicarea statutului socioprofesional i cultural în succesul/ insuccesul colar 
poate fi v zut  dintr-o dubl  perspectiv : una dinamic  i una static . Perspectiva dinamic  atrage 
aten ia asupra modului în care aceast  variabil  determin  stilul educativ al familiei; perspectiva 
static  se refer  la compatibilitatea modelului cultural familial cu modelul culturii colare. 

Statutul socio-profesional i nivelul de educa ie i instruc ie al p rin ilor influen eaz  într-o 
m sur  semnificativ  stilul educativ al familiei. Sintagma „stilul educativ al familiei” are în vedere 
natura i caracteristicile raporturilor familiale în cadrul c rora se realizeaz  procesul educativ; 
maniera în care p rin ii se comport  este mai important  decât faptul c  ace tia locuiesc sau nu 
împreun  cu copii. Acesta influen eaz  dezvoltarea cognitiv  a copilului, ob inerea reu itei colare, 
precum i integrarea social  a copilului. 
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Se observ , deci, c  atitudinile elevilor sunt influen ate i de stilurile educative familiale. Stilul 
educativ al familiei desemneaz  natura i caracteristicile raporturilor familiale în cadrul c rora se 
realizeaz  procesul educativ.  

În literatura sociologic  sunt identificate mai multe modele de ac iune parental , care se organi-
zeaz  în jurul urm toarelor axe: restric ie-toleran , angajament-deta are, dependen --autonomie, 
respingere-acceptare.   

Cel mai eficient din punctul de vedere al form rii comportamentului copilului este stilul 
autoritar, deci pentru o combina ie nuan at  i flexibil  între afec iune i sus inerea parental  
(încuraj ri, sfaturi, recompense) a activit ii colare i controlul acestei activit i, formularea unor 
norme clare i ferme de conduit  în interiorul i în afara familiei. 

Din aceast  abordare, se poate considera c  „un stil educativ favorabil form rii unor atitudini 
adecvate fa  de mediul colar formuleaz  exigen e în func ie de capacit ile copilului, faciliteaz  
înv area atunci când copilul se confrunt  cu dificult i, exiprim  pu ine sentimente de anxietate, în 
special în fa a e ecului colar, stimuleaz  gândirea copilului, recompenseaz , arat  extrem de rar st ri 
ostile fa  de copil, atribuie o semnifica ie precis  r spunsurilor copilului i manifest  o mai mare 
stim  fa  de el, pretinde i/sau ofer  o justificare pentru r spunsurile copilului, las  ini iativa 
copilului în timpul activit ilor de înv are, furnizeaz  copilului standarde de performan , ofer  
pu ine feedback-uri corective.” (Neam u C., 2003, p.71 ).  

În aceea i arie de influen e se înscriu i climatul educativ familial, respectiv tipul de educa ie 
familial . În familiile elevilor slabi, mamele nu au suficient  autoritate, sunt prea permisive i dau 
dovad  de sl biciune, sunt anxioase i superprotectoare, în timp ce ta ii sunt irascibili i prea rigizi. 

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere i tipul de familie în care elevul este crescut i educat: 
familie conjugal , familie monoparental , familie reconstituit , familie adoptiv .   

Se spune c  cei apte ani de acas  î i pun amprenta pe evolu ia comportamental  i psihic  a 
fiec rei persoane. Colaborând cu copilul, implicându-l în activit ile zilnice, înv ându-l normele de 
convie uire social , respectându-l ca om, acesta va fi un partener în educa ie atât în familie cât i în 
societate. 

Sunt pu ine situa ii în care un singur factor este responsabil de e ecul colar al elevilor i, de 
obicei, elevii slabi „beneficiaz " de un cumul de condi ii, îns  anchetele sociale efectuate în ultimii 
ani confirm  faptul c  elevii agresivi provin, de regul , din familii în care p rintii în i i sunt agresivi 
i metodele disciplinare sunt neadecvate, fiind deseori brutale. 

În concluzie, influen a factorilor familiali asupra comportamentelor manifestate în mediul 
colar, i nu numai, trebuie privit  în intercondi ionarea multipl  cu factorii extrafamiliali i cu cei 

individuali ai elevilor. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA IONETA EMANUELA 

coala Gimnazial  ”Buic  Ionescu” Glodeni 

 
Educa ia în familie este deosebit de important , deoarece familia este locul în care copiii 

primesc r d cini pentru a cre te i aripi pentru a zbura mai departe. În familie se înva  pentru prima 
dat  ce este lumea, ce este bine i ce este r u. „Cei apte ani de acas " este o expresie care exprim  
educa ia unei persoane. Spunem despre cineva c  are „cei apte ani de acas ” atunci când îi apreciem 
manierele i modalitatea respectuoas  de a-i trata pe cei din jurul s u.  

Familia are un rol esen ial în educa ia copilului, este nucleul în care copilul se formeaz  ca om. 
Ea are un  rol decisiv în ceea ce prive te viitorul social i spiritual al copilului pentru c  tim c  „exist  
evenimente care- i pun pecetea asupra mentalit ii individului”, respectiv a copilului. Felul în care 
p rin ii se raporteaz  la copii, afecteaz  în mod dramatic modul în care copilul se va raporta la 
societate. Educa ia copiilor presupune întâi de toate des vâr irea propriei noastre educa ii, a 
sentimentelor noastre. 

Un copil care nu a primit o educa ie corect  din toate punctele de vedere va avea de suferit 
la  maturitate sau poate toat  via a, în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care s  se 
autoeduce. Lacunele rela ionale, complexele, fluctua iile sentimentale i toate problemele interioare 
ale omului sunt în mare parte o consecin  a unei educa ii familiale defectuoase.  Greu va în elege 
extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifest  în 
societate i altele asemenea, cineva crescut de ni te p rin i care nu au avut timp s  vorbeasc  cu el, 
s -i asculte problemele, s -l încurajeze la nevoie, s -i ofere afec iune. Dac  copilul nu înva  s  
iubeasc  în familie, de la p rin ii s i, unde va înv a s  iubeasc ? Dac  nu s-a deprins înc  din 
copil rie s  caute fericirea tocmai în fericirea reciproc , în ce porniri rele i vicioase o va c uta când 
va ajunge la vârsta maturit ii? Copiii preiau totul i imit  totul. 

Responsabilitatea unui p rinte în ceea ce prive te educa ia copilului s u este una uria . În mare 
parte, cazurile de neadaptare social , depresie, dependen , delicven , perversiune, sinucideri, din 
rândul tinerilor ( i nu numai), au ca substrat lipsa educa iei familiale corecte, s n toase. 

Un alt rol deosebit de important în educa ia copilului îl are al turi de familie, coala. Aceasta 
creeaz  puntea de leg tur   dintre familie i comunitate. Copilul, proasp t venit din sânul familiei i 
al grupei prietenoase de la gr dini  (care are i ea la rândul ei un rol extrem de important), trebuie s  
se acomodeze cu ceilal i colegi, cu noul înv tor i cu noii profesori. El trebuie acum s  înve e s  
rela ioneze cu cei din jur, s  se adapteze i s  înve e s  comunice cu ceilal i, scopul pe termen lung 
fiind formarea elevului ca viitor cet ean responsabil i integrarea lui în societate. Deoarece vremurile 
pe care le traverseaz  fiecare perioad  istoric  sunt într-o continu  schimbare economic , politic  dar 
i social , rolul educativ al colii este deosebit de important, dar i dificil. Sistemul colar i 

educa ional trebuie s  fac  fa  în mod continuu periplului de schimb ri cu care se confrunt  o na iune 
i s  formeze genera ie dup  genera ie în cel mai bun mod posibil, inând cont de caracteristicile 

fiec rei perioade istorice. coala, prin cadrele didactice i printr-o serie întreag  de activit i 
educative, este menit  s  îl ajute  pe copil s  fac  aceast  tranzi ie deloc u oar . 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
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blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 
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Rolul p rin ilor i a colii în educa ia copiilor 

Profesor Înv mântul Pre colar Popa Jianina 

Educa ia este baza dezvolt rii fiec rei fiin e umane i a societ îi. De la na tere pân  la 
maturitate, educa ia este un amestec de factori i influen e. Dou  institu îi, îns , joac  un rol 
primordial: familia i coala. 

P rin îi au fost întotdeauna i vor r mâne primii educatori ai copilului. Familia este primul loc 
în care copilul î i va începe educa ia i unde î i va dobândi primele valori. Rolul p rin ilor va fi a adar 
unul decisiv în educa ia copilului. 

Interesul fa  de propriul copil, acordarea de timp i aten ie copilului, stabilirea de limite sunt 
puncte de plecare pentru o educa ie de succes. 

P rin ii au dreptul i datoria s  pun  la punct bazele intelectuale i emo ionale ale copilului i 
s  dezvolte sistemul de valori i atitudini al acestuia. 

P rin ii pot influen  prin rolul lor educa ia copiilor. Copiii înv ând prin imita ie î i pot lua 
drept reper p rin îi care îi vor îndrum  spre un comportament frumos i civilizat. Ei sunt cei care îi 
vor înva   valorile sociale i morale precum: empatia, polite ea, respectul fa  de ceilal i, regulile de 
convie uire, cunoa terea interdic iilor i a autoriza iilor, gustul pentru 
munc ,  responsabilitatea,  încrederea în sine i   autonomia. 

 P rin îi au rolul de a explic  motivul i important  respectul fa  de ceilal i, Înv ându- i 
copilul regulile simple ale polite ei, de exemplu cum ar fi s  mul ume ti când prime ti ceva, el 
va  dobândi o valoare esen ial  i civic  care îi va folosi pe tot parcursul vie îi. 

Oferindu-i mijloacele necesare pentru a- i construi propria personalitate, copilul devine 
autonom. P rin îi vor insufl  încrederea în sine copilului i aceast  îl va ajut  s  se integreze mai u or 
la început la gr dini , coal  i mai apoi c  viitor adult în societate. 

P rin îi pot construii în jurul copiilor un mediu cald, unde comunicarea s  joace un rol 
important, unde s  g seasc  timp pentru activit i comune fie ele culturale sau sportive, toate acestea 
contribuind deasemenea la educa ia copiilor. 

O alt  misiune principala a p rin ilor în educa ia copiilor este de a-i face pe copii s - i doreasc  
s  mearg  la coal  pentru a înv a, a se afirm  i a- i dezvolt  personalitatea. P rintele are un rol 
important de jucat în a- i ajut  copilul s  iubeasc  coala, începând de la gr dini . În fiecare zi, cu 
mici gesturi, îi poate insufl  dorin a de a înv a i ajutându-l s  se adapteze la mediul s u. Fiind iubitor 
i grijuliu, r spunzând la întreb rile lui, oferindu-i rutine i dezvoltându-i autonomia, îl va preg titi 

pentru coal . 
În gr dini  copiii înv a s  tr iasc  împreun . Aici î i dezvolt  limbajul oral i încep s  

descopere scrisul, numerele i alte domenii de înv are. Ei înva  jucându-se, gândind i rezolvând 
probleme, exersând, amintindu- i i memorând. 

Gr dini a ocup  un loc aparte în parcursul colar, fiind situat  între familie i coala obligatorie, 
un loc unde s  face educa ie i se socializeaz . Func ia gr dini ei este în acela i timp cea de-a  preg ti 
copiii pentru viitor. 

În gr dini  se dezvolt  abilit i care îi permit copilului s  dobândeasc  o anumit  form  de 
autonomie (de a se îmbrac , înva  s  î i leage pantofii, s  cear  ajutor s.a). Gr dini  îi înva  pe 
copii s  lucreze în grup, s  se despart  de familie, s  fie independen i. 

În programa colar  mai g sim i alte competen e pe care copiii urmeaz  s  le însu easc  în 
gr dini , cum ar fi aceea de a percepe lucruri sau fenomene, a num ra, a ascult , a pove ti, a- i 
coordona mi c rile, a ascult , a citi, a num ra, a memoriza s.a. 
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Rolul gr dini ei i a colii în general este acela  de a înso ii zilnic  copilul în dezvoltarea s , în 
proiectele sale , indrumandu-l i motivându-l. În cadrul gr dini ei copilul va descoperii medii diferite, 
culturi diferite  copilul va înva  s  tr iasc  împreun  cu ceilal i, s  î i dezvolte sentimentul de 
toleran  i respect, f cându-l s  se integreze în societate.  Toate acestea lucruri contribuind la 
educa ia copilului. 

Nimeni nu poate nega ast zi importan a colabor rii celor doi actorilor în succesul educa iei 
copiilor. 

Eficacitatea acestui parteneriat se poate baza doar pe încredere,  pe cunoa terea aprofundat  a 
rolului  reciproc, precum i pe interac iunile esen iale. 

Împreun  familia i coal  trebuie s  ajute la cre terea i reu it  fiec rui copil, acesta fiind i 
scopul educa iei în sine. 
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Cei apte ani de-acas  

 
Prof. înv. pre colar: Popa Liana- Carmen 

coala Gimnazial  Redea G. P. N. Redea, Olt 

 
 
„Tot ceea ce n-avem de la na tere i de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educa ie. Aceast  educa ie ne vine de la natur , de la oameni sau de la lucruri.”– Jean Jacques 
Rousseau 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 

p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate.  
Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 În familie se dezvolt  sprijinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  s n toas  ale 
copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acas ”. Via a 
copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  consolideaz  
anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , s n tatea, 
igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin jocul 
imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în devenirea 
sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
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golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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Rolul familiei în dezvoltarea copilului cu CES în cei 7 ani de acas  

 

Popa Loredana Maria                                                                                 
Prof. psihopedagogie special  la C EI F g ra  

 
 “Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 

ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor.” – A.S. Makarenko 
 
Cei apte ani de acas  sunt cruciali în modelarea caracterului unui copil, o perioad  în care 

copilul înva  obiceiuri s n toase i maniere gra ioase. Polite ea este cartea lor de vizit : felul în care 
se comport  – atât acas , cât i în societate – depinde de cât de u or î i fac noi prieteni, cât de bine se 
potrivesc i, în cele din urm , cât de mult succes au în via . 

P rin ii sunt modele bune pentru copiii lor, cei mai influen i i mai u or de urmat, mai ales în 
primii ani de via . Familia este cadrul de baz  pentru satisfacerea nevoilor fizice, psihologice i 
sociale de baz  ale copiilor. Mediul familial i familia reprezint  leg tura copilului cu societatea i 
constituie matricea care imprim  cele mai importante caractere i tr s turi morale ale copilului. 

P rin ii joac  un rol extrem de important în dezvoltarea emo ional  a copilului, atât mama, cât 
i tat l. Este adev rat c  în primii ani de via , rolul mamei este mai necesar i mai complex decât cel 

al tat lui, dar în cre tere copilul va avea nevoie i de exemplul tat lui, care îi va inspira copilului 
sentimentul de siguran , c  va trebui s  intre în societate.  

„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – 
Bob Keeshan 

În familie, copilul prime te primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi asigur  primul 
mod de înv are. Dar i dup  ce copilul cre te i intr  la gr dini / coal , rolul p rintelui nu se termin , 
ci continu , r mânând la fel de important. Actorii implica i, colaborarea elev-profesor-p rinte este 
foarte necesar  i poate afecta via a colar  a unui copil. 

Copiii cu nevoi speciale au dificult i în a se adapta în rela ii, motiv pentru care p rin ii trebuie 
s  ac ioneze ca tampon, mediatori, între copii i str ini. Uneori, un p rinte poate exagera r spunsul 
nepotrivit al unui str in prin identificarea unei inten ii false ca fiind rea într-un gest oricât de neutru. 

În alte cazuri, ei neag  tot ce observ  copilul în jurul lor despre propriile defecte, insist  asupra 
r ut ii i ipocriziei celor din jur i îl antreneaz  pe copil s  cread  c  lumea în care tr ie te este rea. 

Pe de alt  parte, unii p rin i refuz  s  ia în considerare greut ile sociale pe care le aduce 
dizabilitatea. În acest fel, îi împiedic  pe copii s  în eleag  i s  accepte toate aspectele dizabilit ii 
lor. 

Datorit  acestui rol suplimentar al mediatorului, r spunsul p rin ilor în cazul copilului cu 
dizabilit i devine foarte important. P rin ii reac ioneaz  fiind supraprotectori, acceptând, respingând 
sau negând. 

Un copil cu handicap, chiar dac  este sus inut, va avea probleme cu comportamentul s u natural 
în fa a str inilor. În acest caz, p rintele ac ioneaz  ca un tampon sau mediator între cele dou  
persoane. Aceast  interven ie va dep i orice jen  i tensiune care ar putea ap rea în rela ii. Rolul 
mediatorului este u or de îndeplinit de c tre p rintele echilibrat, care abordeaz  o atitudine calm . 

Identitatea i personalitatea persoanelor cu dizabilit i trebuie recunoscute. Atmosfera de 
familie este cald  doar atunci când fiecare membru este la locul lor. 

P rin ii au nevoie de echilibru. Abia atunci vor fi calmi, deschi i i, adesea, î i vor exprima 
afec iunea. Cald înseamn  deschidere c tre ceilal i, bucurie, îngrijorare, tandre e, ata ament. Ace ti 
p rin i sunt zâmbitori de cele mai multe ori i î i încurajeaz  copiii în loc s  îi critice, s  îi 
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pedepseasc , s  îi amenin e constant. Copiii acestor p rin i vor fi aten i, prieteno i, cooperan i i 
stabili din punct de vedere emo ional. 

Pentru copiii cu dizabilit i, situa ia este foarte dificil . Se confrunt  cu multe probleme pe care 
nu le pot dep i sau compensa. E ecul de a ajuta copiii s  le dep easc  duce la e ec. Complexul de 
inferioritate care decurge din e ec poate fi experimentat în cele din urm  intens ca o traum . 

De multe ori, în aceast  situa ie, copilul renun  u or pentru c  nu are satisfac ia mobiliz rii, nu 
poate g si o solu ie u oar  sau abandoneaz  coala. 

Din perspectiva integr rii, o coal /gr dini  este un loc/spa iu pentru schimbul de valori 
interculturale într-un mod pozitiv, caracterizat prin participare i angajament, ceea ce impune 
modelarea colii în func ie de diversitate. 

Copiii trebuie s  înve e cât mai multe lucruri diferite la gr dini , dar unii copii pot înv a mai 
repede, al ii mai încet, al ii mai bine, iar unii au probleme i au nevoie de ajutor suplimentar. Niciun 
copil nu este la fel cu alt copil. Se spune c  copiii care au nevoie de ajutor suplimentar pentru 
problemele lor, au nevoi educa ionale speciale, majoritatea fiind copii cu dizabilit i. Copiii cu 
dizabilit i care frecventeaz  aceea i coal  cu colegii lor înva  s  sporeasc  oportunit ile de 
înv are i s  le faciliteze integrarea în societate. 
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COPILUL I MEDIUL EDUCA IONAL                                                                
FAVORABIL ÎNV RII 

 
Prof. înv. pre colar: POPA LOREDANA 

COALA GIMNAZIAL  ,,DIMITRIE GRECESCU” Drobeta Turnu Severin 
 
 
 
Studiile de specialitate arat  c  o abordare multidisciplinar , cu implicarea p rin ilor, cadrelor 

didactice i profesioni tilor este esen ial  pentru solu ionarea problemelor comportamentale ale 
copiilor. 

P rin ii,în calitate de primi educatori ai copiilor, au un rol esen ial în parcursul educa ional 
ulterior. Un mediu familiar stimulant, care încurajeaz  înv area, precum i implicarea parental  în 
activit ile colare, sunt cruciale pentru dezvoltarea emo ional , social  i cognitiv  a copilului. 

Când copilul vine pentru prima dat  la gr dini , apar multe necunoscute atât pentru el, cât i 
pentru p rin ii s i. Dac , mai ales, nu au avut mai înainte un alt copil la gr dini , p rin ii pot avea 
multe întreb ri de pus. Nu trebuie s  inem p rin ii departe de activit ile gr dini ei. 

Pre colarii pe care îi îndrum m sunt, la urma urmei, copiii lor. P rin ii au dreptul de a lua parte 
la via a copiilor lor i au, de asemenea responsabilit i în privin a aceasta.  

Ei trebuie încuraja i s  viziteze gr dini a i trebuie f cu i s  se simt  bineveni i. Sentimentele 
p rin ilor influen eaz  sentimentele copiilor. Dac  un copil î i vede p rin ii bucuro i c  merge la 
gr dini , el va fi bucuros s  o frecventeze. În cele din urm , cel care va beneficia cel mai mult de pe 
urma unei rela ii strânse între p rinte i educator, este copilul. 

A tept rile educa ionale ale p rin ilor pentru copiii lor vor avea, de asemenea, un rol crucial în 
conturarea deprinderilor de înv are ale copiilor lor. Consolidarea parteneriatelor familie- coal  i 
implicarea p rin ilor ca parteneri de înv are înc  din primii ani este, prin urmare, esen ial  pentru 
îmbun t irea dezvolt rii copiilor i tinerilor. 

Parteneriatele eficace între familie i coal  trebuie s  fie bazate pe respect reciproc i 
recunoa tere a valorilor, atuurilor i expertizei fiec reia dintre p r i. P rin ii i familiile din toate 
mediile i nivelurile educa ionale trebuie s  se simt  bineveni i la coal  i s  fie considera i resurse 
pentru coal . Ace tia trebuie s  fie recunoscu i i sprijini i în mod adecvat în calitate de co-educatori 
în procesul de înv are al copiilor lor, începând din primii ani. 

P rin ii se vor sim i mult mai implica i dac  sunt f cu i s  în eleag  programul gr dini ei, modul 
i ra iunile dup  care el este alc tuit, dac  va fi f cut s  se simt  parte important  în activit ile ce au 

loc. 
Se pot organiza pentru p rin i lectorate despre nutri ie, dezvoltarea copilului, probleme speciale 

ale copil riei; o dat  ce în eleg problemele i cum pot contribui la rezolvarea lor, p rin ii pot oferi un 
sprijin substan ial. 

Este bine s  organiz m la aceste întâlniri un mic program - filme, diapozitive, ori chiar jocuri 
de rol; p rin ii î i pot asuma în aceste jocuri chiar rolul de p rinte, încercând în mod indirect s  
g seasc  solu ii la problemele reale cu care eventual se confrunt  în familie. 

Discu iile pot avea o mare eficien , p rin ii înv ând unul de la altul; ei simt c  nu sunt singuri 
într-o situa ie dificil . Pe m sur  ce p rin ii î i împ rt esc ideile i sentimentele, putem afla mai 
multe de la ei i despre ei. Activitatea cu copiii va fi mult mai rodnic  dac  vom ti mai multe despre 
modul lor de via  acas . 

Nu toate contactele cu p rin ii trebuie s  aib  loc în contextul întâlnirilor de grup. Pot fi aranjate 
discu ii private cu unul sau ambii p rin i. Va fi un bun prilej de a afla mai multe am nunte despre 
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ceea ce cred i vor p rin ii în leg tur  cu copilul lor. Oare ambii p rin i au acelea i opinii privind 
dezvoltarea i comportamentul copilului lor? 

Trebuie s  îi ajut m cât putem! Nu este u or s  fii p rinte. Dac  p rin ii sunt suficient de 
deschi i pentru a ne împ rt i problemele personale, merit  s -i ascult m cu în elegere i respect. 

Contactul cu p rin ii trebuie men inut pe tot parcursul anului. Este preferabil s  avem mai multe 
întâlniri scurte decât o dat  pe an, o adunare lung  i plictisitoare. Putem de asemenea men ine 
contactul cu p rin ii prin scrisori ori telefoane. Câteva cuvinte schimbate cu p rintele diminea a, când 
î i aduce copilul la gr dini , pot fi uneori i suficiente i eficiente.  

Poate familia are un oaspete deosebit, ori poate cineva este bolnav. Astfel, vom în elege mai 
bine comportamentul copiilor. 

P rin ii pot fi implica i direct i un ajutor efectiv în gr dini . Unii ar putea s  lucreze ca 
voluntari în clas : s  spun  pove ti copiilor, s -i înve e cântece; le pot descrie ori ar ta animale 
neobi nuite; s  le cânte la un instrument muzical. Câ iva p rin i pot preg ti mâncare pentru copii ori 
pot organiza o întâlnire general  cu p rin i i copii. 

Putem lua ini iativa de a vizita acas  familia, g sind tema i ziua potrivit . Se pot ivi i situa ii 
speciale - copilul este bolnav, ori a ap rut un nou-n scut.  

Fie c  p rin ii ne viziteaz , fie c  îi vizit m, este indicat s  inem un jurnal cu însemn ri asupra 
acestor evenimente, în care s  not m impresii, recomand ri ori un scurt rezumat asupra întâlnirii. 
P rin ii i familia au cel mai direct i mai durabil efect asupra înv rii i dezvolt rii copiilor.  

Totu i, rela ia dintre coli, p rin i i familii poate fi o provocare. Mul i p rin i din medii 
dezavantajate, care de i au a tept ri ridicate i sunt preocupa i de situa ia colar  a copiilor lor, este 
posibil s  nu se implice deoarece se simt nefamiliariza i cu actualul sistem de înv mânt i distan a i 
de cultura colii i „limba” acesteia.  

Unii se pot sim i nemotiva i de propria experien  a e ecului la coal  sau nu se simt capabili 
s  î i sprijine copiii. Condi iile de lucru care nu permit un program flexibil, programul de lucru 
prelungit sau condi ia de p rinte singur pot, de asemenea, s  împiedice implicarea p rin ilor. 

Pe de alt  parte, cadrele didactice îi pot percepe pe p rin i drept pasivi, oportuni ti sau intruzivi 
sau este posibil s  nu dispun  de suficient timp i de suficient  experien  pentru comunicarea cu 
p rin ii care provin din diverse medii, pentru a le oferi suficiente informa ii i pentru a colabora 
efectiv cu ace tia. Cadrele didactice se pot teme c  implicarea p rin ilor va necesita foarte mult timp 
i va fi în detrimentul sarcinilor lor profesionale. 

În unele cazuri, implicarea p rin ilor i comunicarea cu ace tia poate s  nu fie suficient 
recunoscut  ca unul dintre principalele roluri ale cadrelor didactice i ale colilor în încurajarea 
succesului educa ional. În plus, motivele care determin  distan area sau iner ia unora dintre p rin i 
nu sunt bine în elese de cadrele didactice, iar rolurile p rin ilor în coli nu sunt clarificate. 

P rin ii trebuie încuraja i cât mai mult în aceste activit i. Deosebirile culturale i etnice trebuie 
respectate. Dac  educatoarele sunt deschise i prietenoase, p rin ii pot fi bucuro i s  le împ rt easc  
câteva din obiceiurile i tradi iile lor. 

Jocul sau lectura împreun  cu copiii în primii lor ani de via , ajutorul acordat la teme sau 
discu ia de acas  despre întâmpl rile de la coal , participarea la întâlnirile dintre p rin i i profesori 
i alte activit i colare vor avea efecte pozitive i de durat  asupra motiva iei copilului de a înv a, 

asupra aten iei, comportamentului i rezultatelor sale colare.  
Buna colaborare i leg tura strâns  între familie i educatoare/ profesor va face ca activitatea 

didactic  cu pre colarii s  beneficieze în urma acestor rela ii i va d rui , de asemenea, copiilor, un 
mediu educa ional de calitate, favorabil ob inerii performan elor colare. 
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Importan a celor 7 ani de acas  

 

   Prof. Popa Marcela 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  –Tg. Neam  

 
Meseria de p rinte este cea mai importan  din câte avem în via , i totu i foarte pu ini dintre 

noi suntem instrui i pentru ea. Avem impresia c  tim din na tere cum se cresc copiii-cum s  ne 
descur m cu ei când nu sunt cooperan i, cum s  împ c m nevoile lor cu ale noastre, cum s -i ajut m 

s  creasc  ferici i i împlini i” (S. Stanley, 2005, p.5). 
Cei 7 ani de acas  sunt esen iali pentru a pune baza 

unei educa ii corecte a copilului, pentru a depista i interveni 
în cazul unor deficien e. Sfântul Dimitrie al Rostovolui 
afirma faptul c  un copil poate fi asem nat cu o scândur  
preg tit  pentru zugr virea unui tablou, ce va zugr vi pe ea 
pictorul, ceva bun sau r u, aceea va i r mâne. Tot a a 

i copilul:ce fel de educa ie îi vor da p rin ii la început, cu ce fel de obiceiuri îl vor deprinde, cu acelea 
va i tr i. P rin ii sunt cei care ajut   copilul s  î i formeze primele  abilitati care sa il ajute în via , ei 
sunt cei care „imprim ” aestuia primele tr s turi, obiceiuri, copilul devenind o „oglind „ a p rin ilor. 

P rin ii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Ace tia 
reprezint  punctul de sprijin din via a copilului, cel mai important ajutor pe care îl poate primi un 
copil provinind din familie. P rin ii sunt acele persoane care sus in procesul de înv are al copiilor, 
asigurându-se c  elevii ajung la coal  odihni i, hr ni i i preg ti i pentru ore, stabilind un standard 
înalt de a teptare al înv rii i consolid rii încrederii în sine  

Rela ia p rin i-copii nu trebuie l sat  la întâmplare. Shapiro Stanley  men ioneaz  faptul c  
dragostea nu este suficien  în educarea i cre terea nui copil. Dac  ar fi de-ajuns s  ne iubim pur i 
simplu n-ar exista familiile cu probleme. Dragostea este pe primul loc, dar pe aceast  temelie trebuie 
a ezate capacitatea de a rezolva probleme, consecven a, respectul reciproc, r bdarea i tiin a de a fi 
un bun ascult tor.  

Dup  cum men ioneaz  i Vincent Rose în lucrarea Cunoa terea copilului,  universul copilului 
se limiteaz , la început, la familie. În primul rând mama i tat l: de la cea dintâi el a teapt  satisfacerea 
nevoilor sale fundamentale, securitate, afec iune; de la cel de-al doilea el a teapt , de asemenea 
afec iune, protec ie, ini iere în via , un model. Totodat  familia reprezint  pentru copil, la scar  
redus , o imagine a societ ii în care va trebui cândva s  se integreze. Ea va l sa o amprent  adânc  
asupra personalit ii copilului i va da, în parte, o orientare vie ii lui. 

„Familia a avut i are un rol important în via a copilului, o importan  fundamental  fiind 
acordat  rela iei mam -copil. În via a fiec rui copil, familia reprezint  primul mediu de socializare 
caracterizat prin securitate afectiv , sus inere, sprijin, cooperare, via  comun , aspira ii i interese 
comune.  

Familia de ine o serie de caracteristici care influen eaz  în mod fundamental dezvoltarea social  
a copilului, printre care se num r :  

- leg tura biologic  de baz  a persoanei care îi confer  identitate i îl sus ine în dezvoltarea 
intelectual ,  afectiv  i moral ; 

- primul grup social în care copilul exerseaz  comportamente sociale i se descoper  pe sine; 
- asigur  climatul de securitate afectiv  necesar dezvolt rii armonioase i echilibrate a 

personalit ii; 

Copilul ajunge pentru p rin ii 
s i, dup  educa ia pe care o 
cap t : r splat  sau pedeaps .   

Jean Jacques Rousseau 
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- cadrul optim de dezvoltare a individualit ii i de valorizare a poten ialului copilului” (A. 
Ghergu , 2007). 

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. De asemenea, familia este primul „specialist” care intervine în cazul 
în care se na te un copil cu nevoi speciale. P rin ii sunt cei care identific  primele semne ale unui 
copil cu C.E.S., ei fiind parte a echipei care intervine în terapia/recuperarea copilului.  

P rin ii sunt responsabili în primii 7 ani de via  de ceea ce i-a însu it copilul, urmând ca în 
urm torii ani, cadrele didactice, s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia.  

„Un p rinte are putere asupra propriilor copii deoarece ace tia sunt atât de dependen i de el în 
privin a satisfacerii nevoilor de baz . Copii vin în lume aproape complet dependen i de al ii în privin a 
hranei i confortului fizic. Ei nu posed  mijloacele pentru satisfacerea nevoilor. Mijloacele sunt 
de inute i controlate de p rin i. Pe m sur  ce cre te copilul, i dac  acestuia îi este permis s  devin  
mai independent de p rin ii s i, puterea lor se diminueaz  în mod natural. Totu i, la orice vârst , pân  
când copilul ajunge la maturitate independent  i este capabil de satisfacerea nevoilor de baz  aproape 
în întregime prin propriile eforturi, p rin ii înc  mai au o anumit  putere asupra acestuia” (Th. 
Gordon, 2008, p.144). 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPIILOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA MARIA LILIANA 

COLEGIUL NA IONAL ,,I. M. CLAIN” BLAJ, JUD. ALBA 
 

 

Familia este locul unde începe educarea copiilor. P rin ii au o mare responsabilitate socio-
uman  i a c ror educa ie las  amprente, uneori pentru toat  via a deoarece copiii i imit  n tot i n 
toate, admira ia pentru p rin i este mare, copilul fiind oglinda fiec rui p rinte. Pentru a reu i mai bine 
în educa ia copiilor lor, p rin ii trebuie s  fie consilia i, s  se preg teasc  ca s  tie care sunt 
fundamentele concep iilor i strategiilor educative. De asemenea trebuie s  colaboreze cu gr dini a - 
în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de p rin i, precum i cu speciali tii din 
unit ile specializate sau din organiza iile nonguvernamentale care se preocup  i de domeniul 
educa iei, luând în considera ie ceea ce este util pentru educa ia copiilor lor.  Aceast  colaborare 
trebuie s  continue o dat  cu intrarea copilului în coal , pe toat  perioada colarit ii.  

Implicarea educa ional  a familiei este definit  ca un set de activit i pe care p rin ii le 
îndeplinesc cu scopul de a sus ine, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercet rile arat  
c  perioada dintre copil ria timpurie i prima clas  primar  este crucial  pentru dezvoltarea copilului. 
Comparativ cu p rin ii ai c ror copii nu au frecventat gr dini a, cei care au optat pentru urmarea 
programului instructiv-educativ în gr dini  au aspira ii ocupa ionale mai ridicate pentru proprii lor 
copii i o satisfac ie în privin a performan elor colare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de 
preg tire din perioada pre colar  este considerat  de o deosebit  importan , cu efecte pozitive asupra 
performan elor colare. Crearea practicilor educa ionale care s  încurajeze parteneriatul familie-
gr dini  reprezint  o prim  etap . 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte dintre cuno tin ele 
despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le datoreaz  
educa iei primite în familie. 

Familia se preocup  i de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt  spiritul 
de observa ie, memoria i gândirea. 

Familia se preocup  de dezvoltarea fizic  a copiilor. Ea asigur  hrana i îmbr c mintea copiilor, 
îi fere te de pericole, le las  timp de joac , le creaz  condi ii cât mai bune de odihn  i se îngrije te 
de s n tatea lor. Un regim ra ional de via  nu poate avea decât urm ri pozitive asupra dezvolt rii 
sale fizice. 

Dezvoltarea intelectual  este cea mai important . În cadrul familiei copilul î i însu e te 
limbajul. Volumul, precizia vocabularului i corectitudinea exprim rii copilului depind de munca 
depus  de p rin i în aceast  direc ie. 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (ex: 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocup  i de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt  spiritul de observa ie, memoria i 
gândirea. P rin ii încearc  s  explice copiilor sensul unor fenomene i obiecte pentru a le putea 
în elege. Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul 
de înv are. P rin ii trebuie s -i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite colare, c r i de 
lectur , manuale colare etc., cât i ni te condi ii bune de munc : un birou, un computer i nu în 
ultimul rând lini te pentru a se putea concentra. P rin ii trebuie s - i ajute copiii la înv t tur ; ajutorul 
trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze temele copiilor. Cu timpul, 
p rin ii se vor limita la controlarea temelor de cas  i a carnetului de note. Deci, atitudinea p rin ilor 
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trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  nu se intereseze deloc de 
rezultatele acestuia. 

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile 
încredin ate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult; p rintele este un 
exemplu pentru copil. P rin ii le spun copiilor ce e bine i ce e rau, ce e drept i ce e nedrept, ce e 
frumos i ce e urât în comportamente. Aceste no iuni îl ajut  pe copil s  se orienteze în evaluarea 
comportamentului s u i a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrum  s  fie sociabil, s  fie un 
bun coleg i prieten. 

Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, precum 
i climatul socio-afectiv în care se exercit  influen ele educa ionale constituie primul model social cu 

o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei despre via ,a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale. Strategiile educative  la care se 
face apel în familie, mai mult sau mai pu in con tientizate, determin  în mare m sur  dezvoltarea 
personalit ii, precum i rezultatele colare ale copiilor, comportamentul lor socio-moral.  
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„EDUCA IA ÎN FAMILIE - CEI APTE ANI DE ACAS !” 

 

Prof. Popa Marinela Iuliana 

Gr dini a Raza de Soare, Media  
 

 

Când vorbim despre cei apte ani de acas , ne gândim la educa ia, pe care copilul o prime te în 
familie.Când spunem c  un copil are cei apte  ani de acas , ne gândim la un copil bine crescut, care 
tie s  salute, s  spun  mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Baza form rii unui comportament corespunz tor al copilului este rela ia afectiv  cu p rin ii. 
Copilul care se simte apreciat de p rin i, percepe în mod pozitiv regulile transmise de ace tia. Ba 
chiar el, realizeaz  c  p rin ii îi acord  aten ie, c  sunt preocupa i de ceea ce face. Totodat , educarea 
copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca regulile s  nu se transforme 
în disciplin  de fier.  

Educa ia trebuie adaptat  etapelor de dezvoltare a copilului. Chiar dac  la 2-3 ani copilul nu 
este suficient de matur pentru a ti ce e bine i ce e r u, asta nu înseamn  c  îi facem toate poftele sau 
c  îl l s m s  fac  orice. Este necesar s  fix m limite, întrucât copilul trebuie s  înve e ce înseamn  
a teptarea, amânarea dorin elor. La aceast  vârst , îl putem înv a formulele de polite e. Îi ar t m 
cum i când se spune bun  ziua, te rog, mul umesc, la revedere, iar copilul înva  prin imita ie. De la 
3 la 5 ani, copilul începe s  fie capabil s  împart  juc riile, î i dezvolt  sim ul binelui i al r ului, este 
con tient când face un lucru bun sau un lucru r u, observ  reac iile p rin ilor în fa a comportamentului 
s u, apreciaz  recompensele, dar con tientizeaz  i semnifica ia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l înv a bunele maniere: ce se cuvine i ce nu la 
mas , într-o vizit , în parc, la gr dini . A-l înv a bunele maniere este îns  un proces de durat , care 
va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direc ia corect  
sunt întâmpl rile curente din spa iul familial. Masa al turi de membrii familiei, mersul la cump r turi, 
vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obi nuit cu bunele maniere.  Între 5 i 7 
ani, copilul devine tot mai independent. El merge la gr dini , st  cu bona sau cu bunica i, pentru c  
nu va mai fi tot timpul al turi de p rin i, este necesar s  li se dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii i adul i. Acum ar trebui s  poat  purta o conversa ie cu adul ii, s  
î i argumenteze punctul de vedere în discu iile cu copiii de aceea i vârst , s  intervin  în discu iile 
din familie, s  vorbeasc  la telefon.  

Copilul trebuie încurajat s  se exprime, l sat s  termine ce are de spus i s  nu i se fac  
observa ii în public.  P rin ii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului s  nu mai ipe 
prin cas , dac  el aude frecvent certuri între p rin i. Sau este ineficient s  îi atragem aten ia c  nu a 
spus mul umesc la magazin dac  în familie nu aude niciodat  acest cuvânt. Cea mai pre ioas  
recompens , pentru copil nu este cea material  (dulciuri, juc rii, bani), ci exprimarea mul umirii i 
bucuriei pe care p rintele i le arat  când face o fapt  bun . De aceea, este important s  îl l ud m ori 
de câte ori se dovede te bine crescut. 

Exprimarea sentimentelor este eficient  i în administrarea pedepsei. Dezam girea, 
nemul umirea p rintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceart  sau o palm . P rin ii trebuie 
s  fie exemplu pentru copii, s  impun  limite i reguli în comportamentul copiilor, s  permit  
copilului s  socializeze, s  se distreze i s  se relaxeze, dar mai ales s  se joace din plin,s  fie p rin i 
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implicati i devota i, iar cei 7 ani de acas  vor oglindi efortul i calitatea timpului petrecut cu ei! 
Copilul trebuie s  aud  i s  simt  zilnic c  e iubit.          

P rin ii ar trebui s  spun  mereu copilului „TE IUBESC!” i s  demonstreaze ce simt pentru 
copilul lor prin gesturi tandre - s rut ri pe frunte, obr jori, îmbr i ri etc. P rin ii trebuie s  fie 
în eleg tori i s  accepte gre elile involuntare. S  nu uite c  i adul ii gre esc uneori, dar mite copiii.  

 

 

Bibliografie:  
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COLABORAREA COAL -FAMILIE, CONDITIA REUSITEI SCOLARE 

 

Prof. Înv. Pr. Popa Mihaela 

coala Gimnzial  ”Înv. Clemen a Be chea” C p âne ti,                                                    
Com. M r cineni, Jud. Buz u 

 
Rela ia coal  - familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate i supus 

aten iei   întregii societ i, mai ales pe fondul schimb rilor sociale din ultimul timp. To i vorbim ast zi 
despre integrarea în Uniunea European . Acest proces atrage dup  sine o serie de schimb ri i la nivel 
colar. Una dintre aceste schimb ri se refer  la rela ia coal  – familie. Dac  pân  în prezent acest 

parteneriat coal -familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat  “responsabilitatea 
colii”, acest lucru trebuie s  se schimbe pe viitor.  O educa ie de calitate se realizeaz  atunci când, 

la procesul de formare a micilor colari particip  în mod armonios to i factorii educa ionali. Rela ia 
de colaborare permanent  cu familia este una dintre condi iile esen iale care asigur  succesul colar. 

Copilul tr ie te un sentiment de mândrie atunci când p rin ii  s i se implic  în activit ile colii 
sau îi sprijin  în realizarea sarcinilor de înv are. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în 
formarea personalit ii copilului, în con tiin a lui. Ca urmare î i va respecta mai mult p rin ii, va 
înv a s  aprecieze munca celorlal i, îi va fi asigurat succesul colar. D ruirea, tinere ea, experien a, 
profesionalismul, puterea, curajul, interesul, dedicarea, perseveren a,implicarea, sensibilitatea sunt 
câteva din calit ile i în acela i timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficient  a 
p rin ilor în dezvoltarea intelectual  a copiilor, asigur  o educa ie de calitate. Colaborarea  eficient  
coal  - familie reprezint  o reu it  a procesului educa ional.         

Educ ia este o ac iune la care î i dau concursul coala, familia, întreaga societate, iar 
colaborarea este absolut necesar . 

coala trebuie s  colaboreze cu familia :  
- în domeniul înv rii elevului;   
- în domeniul comportamentului;   
- în domeniul dezvolt rii fizice;           
-in domeniul dezvolt rii intelectuale, morale i estetice;           
-în domeniul deprinderilor i priceperilor de munc , deprinderilor igienico - sanitare ;    
- în domeniul activit ilor libere, angaj rii copilului în diferite domenii de activitate în afara 

clasei i a colii. Rolul familiei este foarte important în dezvltarea copilului, din urm toarele puncte 
de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic.   

Un parteneriat eficient coal  - familie este dorin a oric rui înv tor. Implicându-i pe p rin i i 
stabilindu-le responsabilit i în ac iunea comun  de educare a propriilor copii, de supraveghere i 
control al acestora, de participare la activit ile educative comune, am reu it s -i conving, s -i 
motivez, iar rezultatul a fost “aproape” de   cel a teptat. La finalul anului colar trecut, am putut spune 
c  am avut împliniri dar i e ecuri. Am în eles c  atât p rin ii, cât i noi, înv torii, avem de înv at 
unii de la al ii. Am în eles c  au fost i cazuri când nu am f cut suficient, împiedicându-ne în propriile 
noastre prejudec i.  Sunt familii care trec prin situa ii dramatice. Sunt copii care tr iesc  adevarate 
drame. S  îi descoperim, s  îi ajut m. S  apel m mai des la institu iile statului abilitate în acest sens, 
s  nu uit m c  nep sarea sau ignoran a noastr  i a p rin ilor pot distruge destine. Sigur, nu este u or. 
Uneori familia, din diverse motive, î i face în jurul ei un zid care nu este u or de trecut. Alteori, lipsa 
de educa ie a p rin ilor în i i este atât de profund , încât ai impresia c  nu mai po i face nimic. Familia 
actual  nu mai este cea de acum 20 de ani, nici m car cea de acum 10 ani. S  inem seama de acest 
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fapt.  i, mai ales, s  încerc m s  inem pasul, s  nu ne l s m p c li i sau intimida i, pentru c  noi 
suntem cei care putem aduce speran a i cei care vom forma caracterele, personalit ile i valorile 
viitoare.        
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Coordonate ale parteneriatului educa ional                                                               
dintre familie i gr dini  

Prof. înv. primar Popa Rodica 

coala Gimnazial  „Negoi  D n il ”, Buce ti jud. Gala i 

Familia reprezint   mediul social  în care orice individ se dezvolt  formându- i primele 
deprideri, cuno tin e sau sentimente.  Aceasta este primul grup din care face parte orice copil, mediul 
în care î i cunoa te primele modele, astfel dezvoltându- i primele deprinderi comportamentale 
asem nându-se cu mama sau cu tata, sim ind un ata ament deosebit pentru ace tia. 

Din cele mai vechi timpuri familia reprezint  prima coal  pentru fiecare copil, de aceea aceasta 
reprezint  o institu ie important  pentru societate. Aceasta este prima verig  a unui lan  care formeaz  
personalitatea unui individ, numeroase cercet ri au dovedit c  dezvoltarea armonioas  i inteligibil  
a unui copil este influen at  de mediul familiei în jur de 70%. 

Pân  s  apar  legea ca sistemul educa ional s  fie obligatoriu, p rin ii sau bunicii erau cei care 
se ocupau de instruirea copiilor, ace tia erau cei care ineau lec ii cu ei, le angajau un profesor sau îi 
trimiteau în alte sate la coal . Astfel de exemple avem în literatura noastr , în imaginea lui Ion 
Creang  care poveste te despre cum se lupta mama, Smaranda pentru ca el s  înve e carte pentru asta 
trimi ându-l la bunicul David care s -l dea la coal . Principiul familiei care chiar dac  avea o educa ie 
modest  tia cât de important  este ea pentru proprii copiii . „Educa ia e singura mo tenire neperitoare 
ce putem lãsa urma ilor no tri. De aceea, pãrin ii trebue sã aibã drept primã intã în via ã educa ia 
copiilor lor [s. n., E. S.]. “1 

Este important ca p rin ii s  se ocupe cât mai mult de copil, responsabilit ile educative nu 
reprezint  doar sarcina sistemului educa ional. Din p cate începând cu secolul XX, p rin ii au tot mai 
pu in timp pentru a le oferi copiilor aceste lucruri esen iale, uitând c  valorile morale, educarea 
intelectului încep acas  o dat  cu dezvoltarea fizic  a acestuia. “Printre factorii determinan i ai 
dezvolt rii copilului, familia are un rol central: menirea ei e de a satisface trebuin ele acestuia. 
(Bonchi , 2004)”2 

În aceast  perioad  dup  1990, programa colar  a creat un sistem educa ional care are în 
punctual central copilul iar spre binele acestuia, institu iile educa ionale au încheiat un acord cu 
familiile pentru a asigura o dezvoltare cât mai armonioas  a copilului. Astfel este foarte important  
rela ia familiei cu coala, institu ia respectând identitatea copilului cu familia. 

Gr dini a ine o strâns  leg tur  cu familia copilului, astfel se va dezvolta primii pa i educativi 
primi i de acesta  în continuare.Când un copil începe gr dini a,p rintele este cel care ofer  informa ii 
despre starea de s n tate, despre problemele comportamentale sau alimentare astfel cadrul didactic 
s  poat  îmbun t i starea copilului fizic  i psihic  “Obiectivele parteneriatului educa ional sunt: 
cre terea oportunit ilor pentru familie de a se implica în educa ia copiilor, promovarea instruc iei 
scolastice i a realiz rii elevului. Pentru a atinge aceste obiective, parteneriatul încurajeaz : 

1 Elisabeta St nciulescu, Sociologia educa iei familial, Volumul II Familie i educa ie în societatea
româneasc ,ed.Polirom,1998,p.52
2 Elena Bonchi ,coor. Familia i rolul ei în educarea copilului,ed.Polirom,2011,p.92
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responsabilita- tea reciproc , facilitarea accesului p rin ilor la resurse, training i informare (Riley et 
al., 2000).”3 

Pentru o bun  coeziune între cele dou  trebuie s  domine respectul reciproc,încrederea i 
asumarea comun  a drepturilor i responsabilit ilor. Parteneriatul este unul în care trebuie s  existe 
un bogat schimb de informa ii sau p reri.Discu iile trebuie s  fie deschise ,iar p rin ii s  fie interesa i 
de felul cum se dezvolt  copilul la gr dini ,s  participle la edin ele organizate,la atelierele de lucru 
unde este invitat pentru a se juca sau a desf ura diferite activit i al turi de copil,s  fac  diferite 
servicii de voluntariat. “Implicarea p rin ilor în educa ie este v zut  ca o serie de activit i pe care 
p rin ii le conduc în mod direct sau indirect, implicarea fiind dependent  de mediul gr dini ei. 
Familiile care au un rol activ în educarea copiilor reprezint  solu ia cea mai potrivit  pentru asigurarea 
succesului colar de mai târziu. Implicarea familiei este vital , pentru c  se creeaz  continuitate. Dac  
familia dezvolt  un sens al discontinuit ii când copiii intr  în gr dini , contactul familie-gr dini  
devine mai pu in frecvent i înc rcat negative.”4 

Rolul cadrului didactic este s  fie foarte atent la comportamentul copilului i s  îmbun t esc  
profilul educa ional al copilului, s  dezvolte abilit ile cu care el vine în bagaj, s  corecteze anumi i 
factori comportamentali sau anumite cuvinte care i-au fost explicate gre it sau de pronun ie. Este 
important ca familia s  accepte anumite corecturi comportamentale, s  nu se supere dac  doamna 
educatoare atrage aten ia asupra deprinderilor de comportament cum ar fi: polite ea, respectul, 
cinstea, sinceritatea. Uneori p rin ii gre esc din prea mult  dragoste oferit  copiilor i accept unele 
gre eli care dac  nu sunt corectate la timp vor deveni problem mai târziu.Au fost situa ii în care 
ace tia nu accept  s  li se spun  despre aceste lucruri i copiii au fost transfera i la alte gr d ni e sau 
doamnele educatoare au avut sesiz ri la comisia de etic . 

Important este ca fiecare parte s - i asume responsabilit ile,s  comunice deschis. S  fie 
recunoscute anumite gre eli sau s  accepte unele erori,astfel copilul putând fi ajutat i nu resimte 
unele situa ii stânjenitoare. Dac  p rintele este corect i în elege anumite lipsuri din via a 
copilului,atunci el î i va schimba atitudinea i  va fi atent la educa ia acestuia. Se va informa, î i va 
schimba atitudinea, se va implica mai mult în sistemul de dezvoltare al copilului, fiind con tient de 
importan a acesteia în viitor. 

Din acest parteneriat familie –gr dini ,toate cele p r i au de câ tigat ceva,dac  rela ia este una 
amiabil  copilul se  dezvolt  într-un mediu relaxant,î i deschide apetitul pentru studiu, î i dezvolt  
stima de sine, iar comportamentul îl corecteaz  ghidându- se dup  medelele pe care le are. 
“Parteneriatul cu familia trebuie în eles ca atitudine, i nu ca activitate ce trebuie implementat . 
Atitudinea constructiv  care presupune colaborare i perceperea importan ei rela ion rii este definit  
de: analizarea perspectivei celuilalt, focalizarea pe inte- rese mutuale, împ rt irea informa iei în 
vederea construirii inter- ven iei educa ionale, perceperea diferen elor ca puncte forte, demonstrarea 
dorin ei de a aplana conflictele, distribuirea resur- selor spre atingerea obiectivelor propuse. 
Colaborarea impune egalitate valoric “ 5 

Gr dini a trebuie s  g seasc  în familie un aliat care s  comunice despre educa ia copilului dar 
de multe ori aceast  alian  se distruge deoarece,educatoare nu folose te tonul corect, iar p rin ii 
în eleg c  aceasta intervine prea mult în educa ia copilului i se simt jigni i c  nu ar ti cum s -l 
educe.De aceea este foarte important tonul sau modul cum o discu ie are loc pentru a împiedica o 
ruptur  între gr dini  i familie iar copilul s  fie cel care pierde puncte importante fiind afectat de 
absen a p rin ilor în procesul de educa ie. 

3 Elena Bonchi ,coor. Familia i rolul ei în educarea copilului,ed.Polirom,2011,p.91

5 Ibidem,p.96
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Un alt tip de parteneriat este cel centrat pe familie i copil, astfel obiectivele sunt strâns legate 
de nevoile familiei i activit ile sunt planificate astfel încât ambele p r i s  dezvolte într-un trunchi 
comun nevoile educa ionale ale pre colarului. 

Dac  familia reprezint  primul  dirijor care ghideaz  pa ii spre maturizarea psihic  a copilului, 
s -l ajute s - i formeze primele impresii despre via , frumos, bine, r u, despre primele no iune legate 
de polite e, cea  care îi intuie te primele no iuni despre limbaj, mediator important în dezvoltarea 
psihic , gr dini a este mediul care dezvolt  toate aceste nevoi ale colarului mic. Educatoare este 
persoana de leg tur  între familie i gr dini . Ea este cea care r spunde la toate semnele de întrebare 
ale p rin ilor, care informeaz  despre anumite probleme pe care le observ  la copil, gr dini a fiind 
mediul care rupe copilul de mediul familial, astfel ea este cea care trebuie s  duc  mai departe ceea 
ce a început copilul acas  s  deprind  cu ajutorul mai mult sau mai pu in primit de la p rin i.  

 “Este important s  tim c  nevoile i scopurile p rin ilor se modific  pe m sur  ce copilul se 
dezvolt ; de aceea, preocuparea pentru în elegerea acestora va cre te. În sprijinul oferit pentru a 
satisface nevoile p rin ilor, trebuie s  accept m responsabilitatea de a-i face pe ace tia s  fie 
con tien i i receptivi la modific rile ap rute în planurile dezvolt rii. Prin intermediul discu iilor 
despre achizi iile pre colarului, educatoarea va informa familia cu privire la scopurile realiste pe care 
ea trebuie s  le aib  în leg tur  cu copilul i la abilit ile ce se vor dezvolta în viitor. O aten ie 
deo- sebit  se va acorda evalu rii nevoilor familiilor care au copii cu dizabilit i (Chelemen, 2006)”.6 

Sunt întâlnite mai multe tipuri de p rin i,o parte care se implic  la nevoile copiilor, la activit ile 
desf urate la gr dini , p rin i care au o via  aglomerat  de sarcinile de la serviciu i nu reu e te s  
participe prea mult la activit ile propuse al turi de copil sau cei care cred c  doar 
gr dini a,educatoarea trebuie s  se ocupe de nevoile sau sarcinile copilului, tipologie tot mai des 
întâlnit  în sistemul educa ional al ultimilor ani. 

Parteneriatul este important, rela ia familie-gr dini  reprezint  un tot unitar,ele nu pot ajuta 
copilul luate separat, acesta sufer  la orice schimbare de mediu, ruptur  social  care creaz  probleme 
de ordin comportamental sau psihic. Educa ia pe care acesta o prime te acas  o des vâr e te în coal . 
Sunt numeroase studii care au dezvoltat teoriile c  educa ia primit  pân  la 6 ani,  este factorul 
important pentru formarea personalit ii sale.  

Din familie copilul începe s - i formeze o imagine despre sine pe care mai apoi o dezvolt  în 
mediul educa ional. Astfel trebuie în eles de ce familia trebuie s  g seasc  în gr dini  un prieten,un 
colaborator de încredere unde s - i lase copilul unde va merge pe o cale care-i va dezvolta abilit ile 
intelectuale i îi va fixa deprinderile care-l vor ajuta s - i formeze tipologia de individ civic. 

“Cercet rile analizate arat  c  implicarea familiei în parteneriatul cu coala contribuie la 
îmbun t irea rezultatelor, frecven ei colare i la dezvoltarea responsabilit ii elevilor pentru 
activit ile colare. Pe baza acestor rezultate, în coli se impune o regândire a rolului familiei i 
implic rii comunitare în sprijinul p rin ilor i în beneficiul elevilor.  

Implicarea p rin ilor are efecte primare indirecte asupra imaginii de sine a copilului ca persoan  
care înva  i înt re te a tept rile înalte ale p rin ilor. 

Participarea p rin ilor este, de asemenea, adesea considerat  una dintre cele mai importante 
caracteristici ale unei coli eficiente. Pe lâng  efectele pozitive ale particip rii p rin ilor asupra 
achizi iilor elevilor, alte studii au identificat i efecte pozitive legate de adaptarea social  a copiilor, 

6 Ibidem, p. 118
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vizând aspecte, precum: comportamentul, motiva ia i competen ele sociale ale copiilor, rela ia dintre 
elevi i profesori, rela iile dintre copii.”7 
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SIGURAN A COPIILOR PE INTERNET 

Prof. înv. pre colar: Popa Sandu Cristina Lumini a 

coala Gimnazial  ,,General Nicolae ova” - Poduri, Bac u 
 

 
Internetul a schimbat în mod spectaculos modul în care copiii interac ioneaz  cu lumea. Ei au 

acces la un volum cople itor de informa ii i la c i infinite de exprimare a creativit ii, putând comunica 
f r  costuri i instantaneu cu persoane din întreaga lume. Cu toate acestea, mediul online, pe lâng  
beneficiile evidente, comport  în lipsa unei inform ri corecte i a unei orient ri adecvate, riscuri în 
fa a c rora cei vulnerabili sunt în special copiii. 

În ultimul deceniu, evolu ia utiliz rii Internetului de c tre copii a fost caracterizat  prin dou  
mari direc ii, ambele punând în sarcina p rin ilor i a cadrelor didactice un rol crucial în protec ia 
copiilor împotriva riscurilor din mediul online: 

1) copiii acceseaz  Internetul de la vârste din ce în ce mai mici; 
2) tehnologia utilizat  în acest sens a devenit mobil  i accesibil  oriunde i oricând. 

Cifrele din România i din întreaga lume demonstreaz  c  mul i dintre copiii pre colari sunt 
în m sur  s  foloseasc  diferite dispozitive de accesare a Internetului i chiar o fac cu sau f r  
supravegherea p rin ilor. Acest lucru este un argument pentru preg tirea i mobilizarea inclusiv a 
educatorilor din sistemul pre colar de educa ie, i cu atât mai mult pentru înv torii sau cadrele 
didactice de la nivelul gimnazial. 

Telefoanele ”smart” i tabletele, ca dispozitive mobile sunt prev zute, f r  excep ie, cu 
tehnologia necesar  conect rii la Internet, la pre uri din ce în ce mai accesibile. Spre deosebire de 
calculatoarele din mediul colar sau conexiunile wireless oferite în acest spa iu, care pot fi cu u urin  
filtrate pentru a evita con inutul d un tor sau ilegal, dispozitive mobile ale copiilor dispun de propria 
lor leg tur  cu mediul online,iar acest aspect presupune expunerea copiilor la anumite riscuri. De i 
la prima vedere pare a fi o problem  insurmontabil , educatorii i profesorii pot stabili împreun  cu 
elevii  reguli pe care fiecare trebuie s  le respecte în utilizarea tehnologiei mobile pentru comunicarea 
online. 

De i apar derapaje în utilizarea Internetului de c tre copii, nu este deloc indicat s  interzicem 
accesul la Internet pentru evitarea absolut  a problemelor. Internetul r mâne un instrument formidabil 
care îmbog e te universul copiilor i tinerilor. E-mailul, telefoanele mobile, re elele de socializare 
(pentru adolescen i) au devenit c i naturale de dezvoltare i creare de rela ii sociale. A nu avea acces 
la comunicarea online este echivalent cu a plasa copilul într-o izolare total , ceea ce reprezint  pentru 
acesta o sanc iune inutil  i imposibil de acceptat. De altfel, h r uirea, amenin area, insultele nu sunt 
fenomene noi, ele persist  în rela ii dintre oameni, c p tând doar forme noi de exprimare prin intermediul 
tehnologiilor moderne. Dac  colile vor privi problema h r uirii online în contextul mai larg al 
efortului de prevenire i eliminare a violen ei din mediul colar, prin educarea copiilor i tinerilor s  
foloseasc  în siguran  i adecvat Internetul, întreaga comunitate a cadrelor didactice, elevilor i 
p rin ilor vor beneficia din plin de rezultatele pozitive ale acestei viziuni. 
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De ce trebuie s  ne preocupe? 

H r uirea online este un fenomen tot mai întâlnit în rândul copiilor de vârste mici. Ace tia 
încep s  comunice online în aceea i perioad  în care exploreaz  modalit i de a testa reac iile celor 
din jur. De exemplu, copiii care trimit un mesaj r ut cios e posibil s  nu în eleag  pe deplin modul 
în care alt copil va reac iona la mesajul respectiv. Mai mult, informa iile d un toare postate online 
sunt extrem de dificil de prevenit sau de îndep rtat i pot fi v zute de c tre oricine. P rin ii pot fi de 
ajutor con tientizând aceast  problem  înv ând s  identifice semnele h r uirii online i ajutându-i pe 
copii s  înve e s  fie respectuo i cu ceilal i copii în mediul online. 

Sfaturi pentru p rin i i adul i 

 Limita i socializarea online. Fiindc  riscul de h r uire este mai mare pe site- urile unde copiii 
pot comunica direct, evita i site-urile care ofer  acces la chat deschis i c uta i-le pe acelea care ofer  
op iuni de filtrare i moderare a mesajelor. 

 Explica i elementele de baz  ale unui comportament adecvat pe Internet. Reaminti i copiilor 
c  atunci când sunt r i, mint sau când dezv luie secrete, r nesc pe ceilal i atât în mediul online cât i 
în via a real . Nu uita i s  v  l uda i copilul când acesta se comport  adecvat. 

 Reaminti i-le copiilor s  nu- i dezv luie parolele prietenilor lor. O form  des întâlnit  de 
h r uire online apare atunci când copiii î i dezv luie parolele, se conecteaz  pe conturile altor copii 
i se dau drept copiii respectivi. Copiii se pot proteja con tientizând faptul c  parolele sunt strict 

secrete i c  acestea pot fi spuse doar p rin ilor. 
 Asigura i-v  c  cei mici spun ce li se întâmpl  (chiar dac  acel cineva nu sunte i 

dumneavoastr ). Copiii trebuie s  le spun  p rin ilor, profesorilor sau altor adul i de încredere dac  
sunt h r ui i online. Explica i- le copiilor c  nu înseamn  c  pâr sc, ci c  î i ap r  dreptul de a fi 
protejat. 

 Oferi i-le sfaturi despre cum s  reac ioneze când sunt h r ui i. De i ar putea fi tenta i s  fac  
acest lucru, copiii nu trebuie s  se r zbune niciodat  pe cei care-i h r uiesc. Ei pot rupe cercul vicios 
al h r uirii, nereac ionând agresiv. În schimb, copiii trebuie s  adune toate dovezile de h r uire 
(emailuri, imagini, mesaje etc.) i s  nu le tearg . 

 Stabili i sanc iuni pentru h r uirea online. În cazul în care copilul dumneavoastr  este r u cu 
alt copil sau îl umile te, le pute i refuza accesul la telefonul mobil sau la computer. Discuta i cu ei 
faptul c  trebuie s  fie respectuo i cu ceilal i copii. 
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Importanta familiei în educatia copiilor 
 

Prof. înv. primar, POPA SIMONA 

            COALA GIMNAZIAL  ,,SFÂNTUL VOIEVOD TEFAN CEL MARE”, ONE TI 
 
 
 
 
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase. 

Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul 
membrilor familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de 
dimineata pana seara si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei. 

De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra 
copiilor, care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, 
stil de viata, societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la 
profesori sau necunoscuti. 

De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere 
intelectual, cat si fizic, moral si estetic.  

Familia se preocupa de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigura hrana si imbracamintea copiilor, 
le creaza conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste de sanatatea lor. Un regim rational de viata 
nu poate avea decat urmari pozitive asupra dezvoltarii sale fizice. 

Familia ii formeaza copilului primele deprinderi de igiena personala si sociala si il obisnuieste 
sa utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunastarea organismului.  

Dezvoltarea intelectuala. In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului si corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusa de parinti in aceasta 
directie. Ca prim factor de educatie, familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale 
(ex: despre plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupa si de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de observatie, memoria si 
gandirea. Parintii incearca sa explice copiilor sensul unor fenomene si obiecte pentru a le putea 
intelege. Copiii pun cele mai multe intrebari in jurul varstei de 3-6 ani, iar parintii ii ajuta sa-si 
insuseasca un numar mare de cunostinte, raspunzand cat se poate de corect si exact.  
       Educatia morala a copiilor. in familie se formeaza cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea, 
cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta 
cel mai mult; parintele este un exemplu pentru copil.  

Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce e nedrept, ce e frumos si ce e urat 
in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in evaluarea comportamentului sau 
si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa fie un bun coleg si prieten. 

Familia contribuie si la educatia estetica a copilului. Parintii sunt cei care realizeaza contactul 
copilului cu frumusetile naturii (culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului etc.), 
cu viata sociala (traditii, obiceiuri stravechi etc.).  

Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O mare parte dintre 
cunostiintele, deprinderile, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei primite in 
familie. De aici utilizarea in limbajul comun a expresiei: "A avea cei sapte ani de acasa". Activitatea 
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educationala este dinamica si flexibila in acelasi timp, iar educatia stimuleaza idealul fiintei umane 
exprimat prin ,,a fi si a deveni".  
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Cei 7 ani de acas  

Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Prof. înv. primar: POPA VASILICA                                                                    
coala Gimnazial  M run ei 

 
 
 

Ne amintim cuvintele ,,Cei 7 ani de acas ’’ori de câte ori întâmpin m anumite probleme, atunci 
când rezultatele nu sunt pe m sura a tept rilor noastre. Avem obiceiul de a spune (în anumite situa ii) 
,,nu ai cei 7 ani de acas ’’. Dar când facem aceast  afirma ie vorbim de regulile de comportament din 
societate care implic  o inut  moral  i o prezen  fizic , cu reguli generale de convie uire, bazate 
întotdeauna pe respect reciproc. 

Prin modul în care noi comunic m cu cei din jur, felul în care ne prezent m, dar i modul în 
care reac ion m în anumite împrejur ri arat  cât am reu it noi s  primim din ceea ce p rin ii no ti ne-
au oferit. 

Când spui c  un copil are cei 7 ani de acas , te gânde ti la un copil educat, un copil bine crescut 
care tie atât la coal  cât i acas  s  salute, s  spun  ,,mul umesc’’, ,,te rog’’, care tie s  respecte pe 
cei vârstnici. Un copil educat este un copil cu bune maniere care va ti s  se comporte cu cei în vârst , 
dar i cu cei de vârsta lui. 

Copil ria reprezint  cea mai potrivit  perioad  pentru educ ie din via a fiec rui copil pentru 
însu irea caracterului psiho-social. Familia are rolul important în educarea i formarea personalit ii 
fiec rui copil. Prin educ ie se urm re te pe lâng  obiectivele propuse, ca fiecare copil s  devin  un 
adolescent politicos. Toate acestea sunt ob inute cu ajutorul familiei, deoarece fiecare dintre ei imit  
zilnic ceea ce v d i aud. Întotdeauna partea vizual  este cea care r mâne proasp t în mintea lor, cea 
observat  de la p rin ii lor.  

În concluzie, copiii împrumut  absolut obieciurile p rin ilor lor care au rolul cel mai important 
în formarea i socializarea copilului. Familia reprezint  mediul favorabil în cadrul c ruia copilul 
parcurge întreg ciclul de cre tere i dezvoltare. 

Fiecare p rinte se îngrije te de o dezvoltare normal  din punct de vedere al s n t ii fiec rui 
copil i trebuie s -i asigure un mediu propice dezvolt rii fizice armonioase, s -i asigure un program 
zilnic de odihn , activit i, jocuri, plimb ri în aer liber. 

Un copil nu are nevoie în aceast  perioad  a cre terii i dezvolt rii sale doar de aceast  parte 
material  pentru a cre te s n tos din punct de vedere fizic ci i hran , locuin , în care al turi de 
membrii familiei sale s - i formeze personalitatea i sunt modelul lor de via . 

Cpilul împrunt  în primii ani de via  gesturi, atitudini, limbaj. 

În ,,cei 7 ani’’, p rin ii, dar i cadrele didactice ar fi bine s  sus in  micile pasiuni ale copiilor, 
dar i s  le încurajeze aceste pasiuni ,,de a picta, de a cânta, de a face un sport’’. 
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Este bine ca p rin ii s  înve e copii i cum s - i aleag  prietenii, deoarece dup  cum tim 
proverbul ,,spune-mi cu cine umblii ca s - i spun cine e ti’’ în elegem foarte multe. 

Este bine de tiut ca fiecare p rinte, dar i cadru didactic s  explice copiilor despre ,,prieteni i 
prietenii’’, dar i despre urm rile triste ale unor ,,prietenii’’. P rin ii sunt cei care permanent trebuiesc 
s  se intereseze de anturajul copiilor lor, deoarece tot efortul lor în educa ia copiilor s  nu r mân  
doar o frumoas  amintire, c ci de cele mai multe ori copiii ascund adev rul p rin ilor, dar i cadrelor 
didactice anumite fapte petrecute în anturajul lor. 

Deci, p rin ii, apoi cadrele didactice sunt cele care le c l uzesc copiilor primii pa i în via . 

Rolul principal în educa ia copiilor este al p rin ilor urmat apoi de cadrele didactice care- i 
dedic  întreaga lor activitate form rii i dezvolt rii personalit ii fiec rui copil i formeaz  viitorul 
de mâine i baza oric ror grupe intelectuale civice, morale care se formeaz  în ciclul primar. 

 

 S  nu uit m proverbul ,,La unii oameni, cei 7 ani de acas  încap într-o pung  de 1 leu’’. 
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Importanta educa iei în familie i la coal  

Popescu Alina Marta, prof. Inv. Pre colar 

Gr dini a Ursoaia 

 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baz  pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Familia este prima ” coal ” a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  
existe o leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer 
neap rat spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. O rela ie major  coal -
familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i procesul de înv are, echilibrul dintre 
efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la dificult i colare, cauzele r mânerii în 
urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

De ce este importanta familia în educa ia copiilor? Pentru c  are o influen  deosebit  asupra 
copiilor, care dobândesc mult mai repede i mai u or cuno tin e despre obiceiuri comportamentale, 
stil de via , societate i natura de la persoanele apropiate, cu autoritate în via a lor, decât de la 
profesori sau necunoscu i. Familia se preocup  de dezvoltarea fizic  a copiilor. Ea asigur  hrana i 
îmbr c mintea copiilor, le creaz  condi ii cât mai bune de odihn  i se îngrije te de s n tatea lor. Un 
regim ra ional de via  nu poate avea decât urm ri pozitive asupra dezvolt rii sale fizice.  

Ca prim factor de educa ie, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale 
(ex: despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocup  i de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de observa ie, memoria i 
gândirea. P rin ii încearc  s  explice copiilor sensul unor fenomene i obiecte pentru a le putea 
în elege. Copiii pun cele mai multe întreb ri în jurul vârstei de 3-6 ani, iar p rin ii îi ajuta s - i 
însu easc  un num r mare de cuno tin e, r spunzând cât se poate de corect i exact. 
Educa ia moral  a copiilor. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportamant: 
respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decent  în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija 
fa  de lucrurile încredin ate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai mult; 
p rintele este un exemplu pentru copil. P rin ii le spun copiilor ce e bine i ce e r u, ce e drept i ce 
e nedrept, ce e frumos i ce e urât în comportamente. Aceste no iuni îl ajuta pe copil s  se orienteze 
în evaluarea comportamentului s u i a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrum  s  fie 
sociabil, s  fie un bun coleg i prieten. 

În coal  copilul are posibilitatea s  î i dezvolte mult mai bine unele procese psihice, precum 
memoria, gândirea, capacitatea de a analiza informa iile, abilit ile de calcul. Aici este locul unde 
înva  cum s  fie atent mai mult timp, pentru a reu i s  înve e cât mai multe lucruri. De asemenea î i 
dezvolt  vocabularul, capacitatea de a în elege i de a se exprima atât verbal cât i scris. Pe m sur  
ce înainteaz  în vârst  copilul înva  s  în eleag  informa ii tot mai complicate i mai abstracte. Un 
profesor bun este cel care nu se rezum  doar la lec iile predate i atât, prin intermediul acestora el îi 
poate deschide apetitul copilului pentru un anumit domeniu, pe care acesta va dori. Tot în cadrul colii 
copilul ar trebui s  înve e cum s  studieze, cum s  filtreze informa iile, cum s  recunoasc  anumite 
gre eli de logic  i ce întreb ri s  pun  ca s  verifice dac  informa iile sunt sau nu corecte. 
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În concluzie, coala nu poate singur  s  se ocupe de educa ia complet  a copilului t u (din 
nenum rate motive). Dac  e ti con tient de acest lucru i ai o atitudine realist , po i s  te mobilizezi 
i s  completezi educa ia oferit  de coal . Po i suplini acolo unde nu este destul, po i repara acolo 

unde este un exces, po i s - i mu i copilul, sau po i s  faci atât de multe lucruri. Cu toate acestea, nu 
submina educa ia care se face în coal , dac  nu ai motive întemeiate s  o faci. i profesorii au nevoie 
de sprijin, care poate veni din partea ta, a elevilor sau chiar a celor care-i conduc. Ne compl cem prea 
mult în aceast  stare i prefer m s  nu reac ion m, de i ne plângem peste tot c  educa ia în coal  nu 
mai este ce era odat . Prea pu ini dintre cei interesa i sunt dispu i s  ias  din zona de siguran . Or, 
dac  sunte i nemul umi i de educa ia în coal , cum se face ea la ora actual , trebuie s  fi i con tien i 
c  lucrurile nu vor evolua în acest domeniu pân  când nu ve i ar ta factorilor implica i c  v  pas  i 
cere i mai mult profesionalism din partea lor. 

coala nu îl poate înv a pe individ totul, iar educa ia nu se bazeaz  numai pe coal , chiar dac  
mul i o atribuie strict colii. Acest lucru este o gre eal , p rin ii având obliga ia de a se asigura c  
exist  condi iile necesare pentru o educa ie pozitiv  atât la coal , prin implicarea lor în activit ile 
elevilor, cât i acas , unde copilul se simte protejat i unde anumite re ineri, pe care le are acesta la 
coal , dispar. 

Putem observa, a adar, c  educa ia nu ine numai de însu irea unor norme sociale specifice 
traiului uman sau de un anume tip de comportament, ci î i are originea în mediile de dezvoltare ale 
individului i în percep iile sale despre lume, deoarece acestea îl vor înso i de-a lungul existen ei sale. 
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În elegerea procesului de înv are 

 

Prof. Popescu Alina 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad 
 

 

Predarea i înv area în colile multietnice i multiculturale care doresc s  dezvolte abilit ile 
de via  ale elevilor i „self competences” (cât de competent se consider  elevul în raport cu rata de 
succes pe care o are, în general) trebuie s -l aib  în centru pe cel care înva . Educa ia centrat  pe 
elev este cea ale c rei structur , con inut i organizare in cont de nevoile elevilor. 

Educa ia centrat  pe elev pune accentul pe personalitatea celui care înva , ceea ce înseamn  c  
elevii sunt percepu i ca indivizi cu o personalitate independent  (Helmke, 2012). În educa ia centrat  
pe elev, ace tia sunt trata i cu seriozitate i aprecia i ca indivizi, indiferent de performan ele sau 
succesul colar. Astfel, interesele, biografia i istoricul personal, condi iile de trai (situa ia de via ) 
i nevoile specifice ale elevilor sunt luate în considerare i respectate. Toate acestea au un efect pozitiv 

asupra stimei de sine i a motiva iei elevilor, facilitând, în acela i timp, o rela ie bun  profesor-elev. 
Elevii care au parte de acest tip de educa ie (centrat  pe elev) se simt mai în largul lor i simt c  sunt 
lua i mai în serios ca oameni. Bineîn eles, acest scenariu presupune c  elevii pot apela la profesor nu 
doar pentru întreb ri legate de materia predat , ci i pentru întreb ri i probleme personale. În acest 
context, educa ia înseamn  nu doar predare, ci i parenting, într-o anumit  m sur . 

Pe lâng  faptul c  ine cont de dimensiunea afectiv- emo ional  în planificarea lec iilor, educa ia 
centrat  pe elev ia în considerare i stadiul dezvolt rii elevului, cuno tin ele anterioare, situa ia 
ini ial , experien a i condi iile de via . Copiii sunt percepu i de profesori sau de institu ia de 
înv mânt ca subiecte active i nu doar ca obiecte. O cerin  cheie în educa ia centrat  pe elev este, 
a adar, încurajarea copiilor i adolescen ilor, într-o manier  holistic , s  devin  activi. Drept rezultat, 
acest concept educa ional nu îl plaseaz  pe profesor în centrul procesului de înv are, ci pe elevi. 
Educa ia centrat  pe elev presupune planificarea i structurarea lec iei din punctul de vedere al 
elevilor, în cooperare cu ei i conform nevoilor lor (Wiater 2012). Dup  cum o spune Helmke (2012): 
educa ia centrat  pe elev are drept caracteristic  un grad ridicat de participare i activitate din partea 
elevului. Spre deosebire de educa ia centrat  pe profesor, model practicat în majoritatea rilor sud-
est-europene, educa ia centrat  pe elev presupune un rol radical diferit pentru profesor.  

În contextul educa iei centrate pe elev, este crucial  în elegerea procesului de înv are drept o 
construc ie individual . Abordarea constructivist  a înv rii se bazeaz  pe dou  ipoteze cheie: 

1. Copiii i adolescen ii sunt subiecte active în propriile procese de înv are i î i  
construiesc propria cunoa tere pe baza experien ei de zi cu zi. Ei î i dezvolt  propriile idei i 

modele despre 

aspecte precum trecerea de la zi la noapte, r zboaiele sau diferen ele dintre s raci i boga i. 

2. Interac iunea social  este crucial  pentru acest proces de construire a cunoa terii. Abordarea 
constructivist  a înv rii se bazeaz  pe ipoteza c  elevii au nevoie de un mediu care s -i stimuleze i 
s  îi sprijine în dezvoltarea lor. Principalul impuls de a înv a vine chiar din interiorul elevilor. Potrivit 
acestei viziuni, elevii caut  în mod activ i specific acele lucruri din jurul lor care ridic  o problem  
(De ce se face întuneric noaptea? sau De ce au emigrat atâ ia oameni din ara mea?), pentru ca, 
rezolvând acea problem , s - i l rgeasc  cunoa terea. Înv area este perceput  ca o rearanjare 
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constant  a cuno tin elor. Structura existent , construit  de copii i adolescen i, se extinde cu fiecare 
proces de înv are, fiind fie reorganizat , fie ridicat  de la zero. 

Metodologia constructivist  pune accentul pe construirea i aplicarea cuno tin elor i 
competen elor, i nu pe memorare, amintire i reproducerea unor date, concepte i abilit i. 

Obiectivele înv rii aflate în centrul metodologiei constructiviste sunt abilit ile de rezolvare 
a problemelor, gândirea critic , punerea întreb rilor, autodeterminarea i deschiderea fa  de diversele 
solu ii. Acestea sunt recomand rile privind educa ia, din punct de vedere constructivist: 

a. Înv area trebuie s  se bazeze pe teme complexe, realiste i relevante; acestea 
declan eaz  construirea cuno tin elor elevilor i înlesnesc „înv area prin descoperire”. 

b. Elevii trebuie încuraja i s  adopte i s  discute despre puncte de vedere i perspective 
diferite. Pentru a putea face asta, ar trebui s  li se prezinte abord ri diferite ale unei teme. De 

asemenea, elevii trebuie s  aib  ocazia s  discute deschis i s  schimbe idei. 

c. Elevii trebuie s  fie con tien i c  sunt responsabili de procesul lor de înv are i de 
calitatea rezultatului înv rii (acest lucru presupune, în acela i timp, dezvoltarea percep iei de 

sine i în elegerea faptului c  înv area este rezultatul unui proces constructivist). Astfel, rolul 
transferului de cuno tin e i al înv rii mecanice, caracteristice educa iei tradi ionale, este diminuat. 
Acest lucru implic  regândirea modului în care profesorii din clase multiculturale i multietnice 
planific  sarcinile de înv are. În loc de: Memora i urm toarele nume de plante i animale, sarcina ar 
putea fi reformulat  astfel: În grupuri de câte trei, discuta i despre ce plante i animale joac  un rol 
important în diferitele niveluri ale p durii, lua i noti e i crea i un mic poster pe aceast  tem . 

Un alt element important al abord rii constructiviste pune accentul pe înv area independent  
i autonom . În acest context, termenul cheie este „înv are autodirijat ”. Acest lucru înseamn  c  

elevii î i regleaz  i monitorizeaz  propriul proces de înv are i progres (inclusiv temele pentru acas  
i proiectele pe termen lung, cum ar fi prezent rile) pe cont propriu (independent/autonom). În acest 

context, înv area independent  înseamn  c  elevii sunt responsabili pentru propriul proces de 
înv are i pot decide în mod autonom 

 în leg tur  cu diversele aspecte ale înv rii. 

Aceste decizii au, în mod special, leg tur  cu urm toarele aspecte: 

Obiectivele înv rii – Ce am nevoie/îmi doresc s  pot face? 

Con inutul înv rii – Ce am nevoie/vreau s  tiu? 

Metodele de înv are – Cum înv  acest lucru/ce metode i strategii aplic? 

Mijloace de înv ate – De ce instrumente am nevoie? 

Intervalul de timp – De cât timp am nevoie/cât timp am la dispozi ie? 

Ritmul de lucru – Cât de rapid lucrez? 

Partener de înv are – Lucrez singur? Sau împreun  cu altcineva? Lucrez în grup? 

În timp ce, în via a real , obiectivele procesului de înv are i con inutul lec iilor de la coal  
sunt de obicei fixe, în înv area autodirijat , elevii au mai mult  libertate de alegere în privin a 
timpului, a ritmului, a partenerului/partenerilor de înv are i, uneori, asupra metodelor de înv are 
pe care doresc s  le foloseasc . 

Strategiile de înv are men ionate mai sus sunt foarte importante în aceast  privin . Ele 
constituie funda ia de care au nevoie elevii pentru a- i planifica, organiza i regla în mod autonom 
procesul de înv are. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE SI LA SCOALA 

 
 

POPESCU ANA MARIA 

GRADINITA NR. 5 ZIMNICEA 
 

 

Educatia este un fenomen social de transmitere a experientei de viata a generatiilor adulte si a 
culturii catre generatiile de copii si tineri, in scopul pregatirii lor pentru integrarea in societate. 

Factorii institutionali ai educatiei sunt scoala, familia, biserica, armata, s.a. Totul educa: 
oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rand si in cea mai mare masura-oamenii. Intre acestia 
primul loc il ocupa parintii si educatorii. 

Scoala este institutia sociala in care se realizeaza educatia organizata a tinerei generatii.Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societatii, sa ia parte activa 
la viata, sa fie pregatit pentru munca. Procesul de invatamant este cel care confera scolii rolul decisiv 
in formarea omului. Misiunea scolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 
de cerintele vietii sociale. Procesul de educatie din cadrul scolii este indrumat si condus de persoane 
pregatite in mod special pentru acest lucru. Menirea scolii nu este numai de a inzestra elevii cu un 
bagaj de cunostinte cat mai mare, ci si de a le stimula calitatea de om. Ora de dirigentie este cea in 
care ne putem apleca asupra acestei laturi. Tot in aceasta ora, se urmareste valorificarea abilitatilor 
de interrelationare, de asumare a responsabilitatilor, de cultivare a capacitatii de a lua o decizie 
corecta, de descoperire a propriilor interese si aspiratii spre formarea scolara si profesionala 
ulterioara. 

Scoala a ramas punctul de pornire al orientarii scolare si profesionale prin actiuni de informare 
asupra posibilitatilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale si a aptitudinilor, 
de discutare a criteriilor dupa care elevii isi decid viitorul si a ponderii de implicare a parintilor in 
alegerea scolii si a profesiei pe care copiii lor o vor urma, daca profesia aleasa este cea dorita de copil 
si daca acesta din urma are disponibilitati intelectuale. 

Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor si care este familia.Familia 
exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O mare parte despre cunostintele despre 
natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei 
primite in familie. Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral, estetic, s.a. Ca prim factor educativ, familia ofera copilului aproximativ 90% 
din cunostintele uzuale (despre plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiectele casnice), familia este 
cea care ar trebui sa dezvolte spiritul de observatie, memoria si gandirea copiilor. Copilul obtine 
rezultatele scolare in functie de modul in care parintii se implica in procesul de invatare. 

Parintii trebuie sa asigure copilului cele necesare studiului, trebuie sa-si ajute copilul la 
invatatura. Acest ajutor insa trebuie limitat la o indrumare sau sprijin, nefiind indicat sa efectueze 
tema copilului. Cu timpul parintii se vor limita la controlarea temei de acasa si a carnetului de note. 
Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc:sa nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici sa 
ajunga sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.Tot in familie se formeaza cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, 
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ordinea, cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate. Toate acestea reprezinta de fapt ilustrarea 
cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acasa". Un elev fara "cei 7 ani de-acasa" va crea mereu 
probleme chiar si ca viitor adult.Aici trebuie reamintit ca, in general, elevii nu primesc in cadrul scolii 
nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influentandu-l in afara scolii. Din cele 24 de ore ale 
unei zile, elevul este la scoala 5-6 ore, de restul timpului fiind responsabila familia elevului. Uneori 
parintii uita ca trebuie sa faca front comun cu profesorii, deoarece si unii si altii nu doresc decat 
dezvoltarea armonioasa a elevului, educarea si imbogatirea cunostintelor acestuia. 

Dezvoltarea personalitatii copilului si a formarii lui in conformitate cu idealul social si cel 
personal este influentata de diferentele de ordin economic, social, cultural care exista intre familii. 
Familia insa, in ciuda acestor diferente, prezinta anumite insusiri comune. Conditiile de viata ale 
copilului sunt influentate de comportamentul parintilor. Familia trebuie sa aiba disciplina ei.Toate 
problemele vietii se pot rezolva mai usor intr-un climat de prietenie si de intelegere. 

De aceea intre familie si scoala trebuie sa existe o permanenta colaborare ce se poate realiza 
prin vizite reciproce, sedinte si lectorate cu parintii. 

In concluzie, trebuie spus ca cei doi factori educativi, scoala si familia, trebuie sa aiba acelasi 
scop - formarea personalitatii umane integrale si armonioase. Pana la cuprinderea intr-o unitate de 
invatamant, rolul primordial in educatie il are familia. Odata cu inscrierea intr-o unitate de invatamant 
ponderea se schimba, rolul mai mare il are scoala, dar nici actiunea educativa a familiei nu este de 
neglijat. Intre actiunile educative ale celor doi factori exista mai degraba un raport de 
complementaritate decat de rivalitate, actiunea fiecaruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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Rolul celor “7 ani de acas ” în formarea i dezvoltarea copilului 

Prof. pentru Înv mântul pre colar: Popescu Ana- Maria 

Gr dini a cu P. P. Nr. 35, Ploie ti 
 

 
 

”Educa ia unui copil const  în ceea ce tr ie te copilul in familie. Copilul tr ie te faptele 
p rin ilor (care-i vor servi de model) i mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse 
nu sunt percepute constient decat de copii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de 
inconstientul care le emite apoi constientului in situatii similare de via  cu cele în care au fost date. 
Felul in care un copil percepe i stocheaz  în inconstient mesajul ascuns al propozitiilor care îi sunt 
spuse de catre figurile parentale, îi vor pecetlui destinul” (Eric Berne). 

Familia, in orice societate, joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului, 
deoarece ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacutenevoile fiziologice si 
sociale si implinite etapele intregului sau ciclu de crestere. Parintii sunt primii educatori din viata 
copilului, educatia primita de acesta pana lasapte ani, fiind determinanta pentru dezvoltarea sa 
ulterioara, fiind, in primul rand, cadrulexistentei biofizice al dezvoltarii copilului, principalul obiectiv 
al familiei trebuie sa fie, pastrarea sanatatii, cresterea normal si calirea organismului. Un anumit regim 
igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, inseamna asigurarea unui program zilnic 
caretrebuie sa respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masa.  

Parintii trebuie sa devina constienti de influienta pe care o exercita inviata copilului, sa 
cunoasca ca educatia data propriului copil este diferita de cele precedente, ca societatea viitoare va fi 
diferita de celelalte, iar copilul trebuie pregatit corespunzator. Incepand cu primii ani de viata, copilul 
preia de la parinti gesturi, atitudini, limbajul,exemple de comportament positive ca: sarguinta, cinstea, 
politetea, sociabilitatea, initiative creatoare, dispozitia de colaborare. Toate acestea cer calm, 
intelegere, rabdare, dragoste fata de copil. Nu frica, nu teama trebuie sa-l determine pe copil sa faca 
fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie sa existe un cod de conduit bazat pe egala respectare 
atat decopil cat si de parinti.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
“mul umesc”, “te rog”, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas . 

Vârstele 

De la 3 la 5 ani, copilul începe s  fie capabil s  împart  juc riile, î i dezvolt  sim ul binelui i 
al r ului, este con tient când face un lucru bun sau un lucru r u, observ  reac iile p rin ilor în fa a 
comportamentului s u ("m  ignor  sau îmi acord  aten ie"), apreciaz  recompensele, dar 
con tientizeaz  i semnifica ia pedepsei. 
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De asemenea, acum este momentul pentru a-l înv a bunele maniere: ce se cuvine i ce nu la 
mas , într-o vizit , în parc, la gr dini . A-l înv a bunele maniere este îns  un proces de durat , care 
va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direc ia corect  
sunt întâmpl rile curente din spa iul familial. Masa al turi de membrii familiei, mersul la cump r turi, 
vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obi nuit cu bunele maniere. 

Între 5 i 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la gr dini , st  cu bona sau cu 
bunica i, pentru c  nu va mai fi tot timpul al turi de p rin i, este necesar s  îi dezvolta i mai mult 
capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii i adul i. Acum ar trebui s  poat  purta o conversa ie 
cu adul ii, s  î i argumenteze punctul de vedere în discu iile cu copiii de aceea i vârst , s  intervin  
în discu iile din familie, s  vorbeasc  la telefon. Încuraja i-l s  se exprime, l sa i-l s  termine ce are 
de spus i nu îi face i observa ii în public. Replicile de genul "taci din gur , c  e ti mic i nu ai dreptul 
s  vorbe ti" sau prelegerile inute în public nu fac decât s  umileasc  i s  inhibe copilul. 

Modele 

  P rin ii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului s  nu mai ipe prin cas  dac  
el aude frecvent certuri între p rin i. Sau este ineficient s  îi atragem aten ia c  nu a spus mul umesc 
la magazin dac  în familie nu aude niciodat  acest cuvânt. 

Educatia primita in familie 

Se pot creiona, evident, generaliz ri. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 
în elege, în mod tradi ional, un copil „bine crescut” reg sim: 

- Salutul- Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care piticul 
nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”. 

- Comportamentul în public- Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i s  sus in , 
la rându-i, conversa ia, î i a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te. 

-Comportamentul cu prietenii- Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma adul ilor. Jocurile 
copiilor sunt experien e care, pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente corecte. Un copil 
„bine crescut” î i respect  partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor specifice 
vârstei lui. 

- În elegerea normelor sociale- Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu ajutorul 
p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea ce „nu se face” în societate. O bun  cre tere implic  i cunoa terea 
i aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care tr im: trebuie s  ne a tept m rândul la magazin, 

la medic sau la leag nul din parc, spunem „te rog”, „mul umesc” i „cu pl cere”, nu înc lc m 
drepturile celorlal i prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de lini te, respect m 
simbolurile, credin ele i valorile noastre i ale celor de lâng  noi. 

- Manierele la masa- O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor, respectul 
comesenilor i a celui/celei care serve te masa. 

-Recunoa terea gre elilor- „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie magic . Pentru a 
o folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. Astfel, va înv a c  
recunoa terea gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn de sl biciune, ci de 
respect i demnitate. 

Tact i toleran - Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în 
timp – între râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te, care deschide r ni. i îl va evita 
pe cel din urm . 
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Bineîn eles c  toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experien e, cu încerc ri, 
e ecuri i reu ite. i bineîn eles c  exist  uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim 
s -l insufl m copilului nostru, precum i zile în care ni se pare c  totul e în zadar i c  toate lec iile 
pe care te-ai str duit s  le predai copilului t u au trecut pe lâng  el f r  s  lase urme semnificative.  

Probabil c  solu ia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de cre terea unui copil, 
perseveren a. i exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile sus inute nu vor întârzia s  dea 
roadele mult-a teptate. 
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Educa ia în familie – importan a celor 7 ani de acas  

Autor: POPESCU CRISTINA-LILIANA 

coala gimnazial  nr. 169, Bucure ti, sector 6 

 

Profesori sau p rin i, cu to ii ne dorim copii adapta i. Acest lucru presupune asimilarea 
informa iilor în modul concret i la timpul potrivit. Înv area i coala sunt elementele în jurul c rora 
ar trebui s  se împart  mare parte din timpul unui elev. Elementele centrale ale acestui proces sunt în 
primul rând copiii, dar i p rin ii i profesorii. Acest trio, bine echilibrat, aduce beneficii în 
dezvoltarea copilului, viitor adult. 

De-a lungul timpului, educa ia a devenit tot mai important . P rin ii sunt preocupa i din ce în 
ce mai mult de dezvoltarea armonioas  a copilului, atât fizic, dar i psihic, încât caut  metode de 
ce tere astfel încât viitorul adult s  fie echilibrat i adaptat societ ii în care tr im. Din p cate, ritmul 
alert al vie ii p rin ilor, imprim  un ritm i mai alert, copiilor. Am ajuns în situa ia de a nu ne vedea, 
cu to i membrii familiei, decât la finalul s pt mânii. Or, copilul tânje te dup  timp de calitate cu 
p rin ii, fra ii. Dac  au noroc, sunt supraveghea i dup  orele de curs, de c tre bunici. Al ii, mai pu in 
noroco i, stau cu bone, mai mult sau mai pu in preg tite, al ii la after-school. i a a, încet, încet, 
educa ia este „l sat ” pe mâinile altora.  

Se observ  îns , din ce în ce mai des, c  educa ia este l sat  numai în seama colii. Ori, pân  la 
6 ani, când vine copilul la coal , temelia este deja pus . De unde? Din familie! Familia este primul 
dasc l al copilului! Modelele copiilor sunt persoanele cele mai apropiate de ei, înc  de la o vârst  
extrem de fraged . Mama este prima înv toare. Tat l este primul profesor din via a copilului. 
Copilul ajunge astfel, oglinda p rin ilor! Aten ie mare, a adar, ce model oferim copilului nostru! 
Degeaba îl înv m c  nu este frumos s  vorbeasc  urât, dac  noi, ca p rin i, folosim cuvinte urâte. 
Degeaba îl cert m c  nu are r bdare cu ceilal i, dac  noi nu avem r bdare cu ei, nu ascult m 
problemele lor.  

Este din ce în ce mai greu s  petrecem timp de calitate cu ai no tri copii, când venim de la lucru 
seara, târziu. Treburile casei ne cople esc uneori, dar nu avem voie s  ne neglij m copiii. Telefoanele 
sau tabletele nu trebuie s  suplineasc  un p rinte. Televizorul, la fel. Este trist s  observ m noi, ca 
profesori, copii din ce în ce mai tri ti, mai obosi i, mai irascibili deoarece vin la coal  foarte obosi i, 
sunt neaten i i nu dau randament deoarece au stat ore întregi pe jocuri, cu ochii în telefoane, 
calculatoare. coala nu mai este interesant  pentru ace ti copii, deoarece s-au înv at s  ob in  toate 
informa iile de pe net, vor s  se joace continuu, pentru c  stimulii primi i nu sunt suficien i. Sunt cu 
gândul numai la jocurile din telefon. Acesta este un semnal de alarm , pentru genera ia din zilele 
noastre. 

În loc s -i plas m de la o activitate la alta, în marea majoritate a zilelor, haide i s  încerc m s  
petrecem noi, timp de calitate: p rinte-copil. Haide i s  discut m cu ei ce este bine, ce este frumos, 
ce este folositor... S  alerg m prin parc, s  le ar t m florile, copacii, gâzele. S  afle de la noi cum se 
numesc, nu de la coal , de pe fi . S  salut m vecinii, s -i ajut m, astfel, copilul s  se obi nuiasc  
s  fac  i el la fel.  

Ar mai fi multe de spus...Timpul trece... Copilul cre te...R spunderea este a noastr  i numai a 
noastr ! 
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FAMILIA, FACTOR IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA  

ARMONIOAS  A COPILULUI 

 

Prof. Popescu Daniela 

Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 8 T rgu Jiu 
 

 

Pentru copil, familia concentreaz  primul s u univers afectiv i social. Tr s turile i 
coordonatele personalit ii se cristalizeaz  în raport cu modelul i natura situa ional  tr it  în mod 
direct, nemijlocit, de copil în mediul familial, iar atitudinile p rin ilor au consecin e durabile asupra 
personalit ii în formare a acestuia. Familia reprezint  cadrul fundamental în interiorul c ruia sunt 
satisf cute nevoile sale psihologice i sociale i împlinite etapele întregului s u ciclu de cre tere i 
dezvoltare; constituie matricea care îi imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i 
morale. 

P rin ii, atât mama cât i tat l, au acela i rol în evolu ia i dezvoltarea psihologic  a copilului. 
Este adev rat c  rolul mamei este mult mai important i mai complex, îns  i cel al tat lui este bine 
definit. 

În familie copilul are parte de primele lec ii de via . P rin ii sunt cei care îi ofer  un prim model 
de înv are. 

Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului. „Ceea ce fac p rin ii cu copiii 
acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât orice alt factor...” (Desforges, 
2003). 

În societatea actual  în familie se doresc rela ii la baza c rora stau respectul, egalitatea, toleran a 
i un climat familial cu valen e educative superioare. Ultimii ani au adus chiar o nou  percep ie în 

privin a influen ei pe care familia o are asupra form rii personalit ii copilului, viitor adult. Cele mai 
importante reguli ale familiei sunt cele care determin  o anumit  filosofie de via : valoarea acordat  
vie ii individului în raport cu bunurile materiale, modul de a-i privi pe ceilal i ( ca prieteni, ca pe 
competitori), c ile acceptate de afirmare în societate i de procurare a celor necesare traiului. Via a 
în familie, valorile care sunt respectate i deci experien ele pe care copilul le realizeaz  în colectivul 
familial depind a adar de felul în care p rin ii î i exercit  rolul de educator. Rela ia educativ  p rinte-
copil este direct influen at  de preten iile manifestate fa  de copii într-un rol cu prea multe 
constrângeri i foarte pu ine situa ii de a se desf ura liber, activ, cu in iative proprii.  

P rin ii i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor 
copilului. Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania 
p rin ilor, a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important  colaborarea între 
p rin i, coal  i comunitate. 

Cum se pot implica? P rin ii joac  un rol cheie în colaborarea cu coala pentru beneficiul 
educa iei copilului. Printre diferitele moduri în care se pot implica se num r : a veni la coal  pentru 
a l sa sau a lua copilul, a fi prezent la sedin ele cu p rin ii, a participa la evenimentele colare, a face 
voluntariat în clas , a primi rapoarte, a împ rt i imforma ii privitoare la s n tatea i bun starea 
copilului i a s rb tori reu itele. Dar toate acestea reprezint  doar începutul. Implicarea înseamn  de 
asemenea ca ace tia s  joace un rol activ în educa ia propriului copil acas . În alte cuvinte, pot avea 
un impact pozitiv prin: a încuraja copilul s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at 
în orice mediu, acas , la coal  i în comunitate,  prin a se  asigura de prezen a la coal , punctualitate 
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i respectarea unor obiceiuri pozitive,  prin a- i încuraja copilul s  aib  interese variate ca de exemplu 
hobby-uri, activit i extra colare i activit i comunitare, a lua parte la activit ile colare în cât mai 
multe feluri posibile,  prin a- i oferi abilit ile, timpul i prin a- i împ rt i preocup rile, a cere 
informa ii pentru sine sau pentru educa ia copilului pentru a- i permite s  îl sus in , a vorbi cu copilul 
despre viitorul, speran ele i visurile lui. 

P rintele este partenerul-cheie în educa ia copiilor, iar rolul lui nu este doar acela de a face 
temele i de a le corecta, ci i de a-i ghida i de a le crea un climat favorabil, astfel încât ace tia s  se 
dezvolte armonios. 

Cum s  creezi un astfel de climat? Ei bine, nu este indicat s  se adopte modelul rigid i autoritar. 
Cu toate acestea, în lipsa definirii unor repere rezult  dou  tipuri de personalit i: fie tineri f r  
autocontrol, agresivi, nemul umi i, fie tineri care sunt anxio i i tem tori. În consecin , este 
important s -i înve e pe copii elementele de baz  ce in de educa ie. Iat  câteva dintre elemente 
esen iale care pot s  stimuleze i s  direc ioneze cât mai devreme dezvoltarea copilului: 

 Autocontrol i toleran  la frustrare 
Deoarece copilul este ini ial egocentric, el dore te ca to i cei din jurul lui s -i satisfac  în mod 

special i imediat nevoile, dorin ele i capriciile. De aceea, ca p rinte trebuie s  accepte faptul c  
acesta trebuie s  înve e progresiv s  tolereze frustrarea i s  i se ofere ocazia s  g seasc  singur solu ii 
i mecanisme prin care î i poat  controla frustrarea i emo iile. Copiii care pot ob ine orice fel de 

cadouri pentru a se sim i mai bine într-un anumit moment, ajung de obicei s  fie neferici i. 
 Dezvoltarea aten iei i concentr rii 

Este important ca cel mic s  înve e s  fie atent, s  se concentreze pe obiectul muncii sale. Poate 
fi ajutat s - i dezvolte aceste abilit i prin stabilirea unor reguli în leg tur  cu orele de joac , de uitat 
pe tablet /telefon i de înv at/citit. Totodat , a face temele, a pune hainele la loc sau f cutul patului 
sunt activit i de rutin  relevante pentru a dezvolta perseveren a i r bdarea copiilor. 

 Curajul de a înv a s  pierzi 
Copiii trebuie s  se obi nuiasc  de mici cu faptul c  vor face gre eli i c  drumul pe care vor 

merge nu va fi întotdeauna unul liniar. Ace tia trebuie îns  s  în eleag  cu ajutorul p rin ilor c  e 
necesar s  fie dispu i s - i asume riscuri i s  accepte e ecul ca o parte fireasc  a vie ii. Trebuie 
motiva i s  nu se lase descuraja i i s  depun  mereu eforturi pentru a se autodep i, f r  s  caute îns  
perfec iunea. L sându-i s  gre easc , s  înve e din propriile gre eli i s  experimenteze devin mai 
curajo i  mai încrez tori în sine.  

Pe urmele lui Jean - Jacques Rousseau, Piaget scria: ,,copilul nu se na te nici bun, nici r u, atât 
din punct de vedere intelectual cât i din punct de vedere moral, dar se na te st pân pe destinul lui”. 
Deducem de aici c  ceea ce trebuie s  tim i s  re inem, în primul rând, este c  nimeni nu are dreptul 
s -i proiecteze i s -i impun  copilului alt destin, dar c  dezvoltarea intelectual  i moral  a copilului 
depinde, pân  la urm , de modul în care adultul tie i se implic  s -l sus in  în a- i edifica propriul 
destin. 
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Ce este i cine este implicat în bullying? 

Prof. POPESCU GABRIELA 

coala Gimnazial  „Iorgu G. Toma“, Vama –                                                             
oala Gimnazial  „George Voevidca“, Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

 

În contextul unei societ i în continu  schimbare, în cadrul c reia sistemul de educa ie a fost i 
este supus unui continuu proces de transformare i reformare mai mult sau mai pu in criticat sau 
apreciat, observ m tot mai mult, în ultimii ani, accentuându-se în rândurile elevilor lipsa cras  a 
interesului pentru studiu, dublat  de un grad tot mai crescut de agresivitate. Cel din urm  aspect, a 
f cut s  se vorbeasc  i la noi de fenomenul denumit bullying. 

Conform dic ionarului Macmillan Essential Dictionary for Learners of English (International 
Student Edition, London, 2003, p. 87), exist  doi termeni care fac trimitere la no iunea de bullying, 
i anume verbul bully definit astfel "to frighten or hurt someone who is smoller or weaker than you" 

("a speria sau a r ni pe cineva care este mai mic sau mai slab decâi tine") i substantivul bully definit 
ca "someone who uses their strength or status to threaten or frighten people" ("cineva care î i folose te 
puterea sau statutul pentru a amenin a sau a speria pe cineva"). Deci, putem spune c  fenomenul de 
bullying reprezint  activitatea negativ , de h r uire, menit  s  amenin e, s  sperie sau s  r neasc , 
manifestat  de cineva care se crede superior asupra altcuiva, considerat inferior. 

În articolul intitulat Efectele fenomenului de bullying asupra dezvolt rii personalit ii copilului 
(în revista Revista I-Teach: Experien e didactice, Nr. 83/ Iunie 2018, p. 4-5), educatoarea Dana 
Voinea spune c , <<potrivit literaturii de specialitate, comportamentul agresiv abuziv repetitiv 
(bullying) este una dintre formele specifice ale violen ei colare>>. Prin urmare, bullyingul se 
raporteaz  la mediul colar  unde se poate remarca faptul c  pentru foarte mul i copii, interac iunea 
cu al i copii, în locuri în care supervizarea din partea unui adult este mai redus  (în curtea colii, pe 
terenul de sport, în pauze, în vestiare sau pe drumul spre cas ), reprezint  o lec ie de via  foarte 
dureroas : experien ele în care un copil este pus s  fac  anumite lucruri umilitoare pentru distrac ia 
altor copii, este hâr uit, etichetat, amenin at, deposedat de anumite bunuri etc., î i pun amprenta 
asupra modului în care el se va percepe pe sine i pe cei din jurul s u, va alege s  adopte i el acela i 
comportament, exploatându-i pe cei pe care îi percepe c  sunt „mai slabi“ decât el sau va r mâne 
„b taia de joc“ a altora pentru c  îi este fric  s  vorbeasc . Este vorba despre tipul de bullying elevi-
elevi.  

coala impune elevilor un anumit orizont de a tept ri (reguli de respectat, cuno tin e diverse 
de asimilat, teme de f cut, anumite performan e de realizat), ceea ce tensioneaz  uneori rela ia dintre  
profesori i elevi i duce la tipul de byllying profesori-elevi sau tipul de bullying elevi-profesori (unii 
elevi îi agaseaz  în mod voit i declarat pe unii profesori ale c ror persoan  sau disciplin  predat  nu 
le agreeaz ).  

Tot în spa iul colar putem vorbi atât despre tipul de bullying p rin i-profesori, atunci când 
p rin ii elevilor „dep esc“grani ele competen elor lor pretinzând profesorilor un anume 
comportament favorizant fa  de copiii lor sau ce i cum s  predea i s  evalueze, cât i despre tipul 
de pseudobullying profesori-p rinte, invocat de p rin ii „deranja i“ în repetate rânduri de notific rile 
dirigin ilor, de exemplu, cu privire la absen ele sau comportamentul colar neadecvat ale copiilor lor. 
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Despre oricare tip de bullying ar fi vorba, întotdeauna „actorii“ participan i la bullying formeaz  
triunghiul agresor / persecutor-victim -martor / salvator (webinarul Cum previi bullying-ul în coli?, 
SC SELLIFICATION SRL, 27.01.2022), în care criza "dezechilibrului de putere" î i spune cuvântul. 

Totu i, bullyingul nu începe la coal , el este prezent în familie (webinarul Cum previi bullying-
ul în coli?, SC SELLIFICATION SRL, 27.01.2022) : copilul vede i copie de la p rin ii lui 
comportamente agresive, apoi vine la coal  i le exercit  asupra altor copii, motivând c  a a a v zut 
acas , sau chiar este încurajat de p rin i s  aib  astfel de comportamente pentru c  „este mai bine s  
agresezi tu decât s  fii tu cel agresat“, „a a e cool“, „e ti bine v zut“. 

Fie c  este vorba de coal , de familie sau de alte circumstan e,  trebuie ca, pe termen scurt, s  
se urm reasc  întrunirea a dou  condi ii : copiii s  înve e diferen a dintre bine i r u i s  se comporte 
în consecin , iar pe termen lung, s  existe o colaborare echilibrat  între coal  i familie, care s  
optimizeze demersurile pentru atingerea scopului comun: diminuarea cauzelor de orice natur  care 
duc la bullying. 
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EDUCA IA ÎN FAMILIE I LA COAL  

 
Popescu Georgeta –                                                                                   

coala Gimnazial  „Constantin Gheorghi ” Podari, jud. Dolj 

 
Educa ia st  la baza tuturor proceselor care ne conduc c tre statutul de om civilizat, de fiin  ce 

apar ine unei comunit i, dezvoltându-ne totodat  i latura spiritual . 
Educa ia ne înso e te pe tot parcursul vie ii. Pentru ca un individ s  aib  ansa de a primi o 

educa ie normal  i corect  trebuie s  creasc  într-o familie care s -i ofere modele demne de urmat, 
p rin i care s  se implice în activitatea de la coal , s -l sus in  i s -l încurajeze pe copil. 

F r  educa ie nu putem s  ne integr m în societatea actual , care este într-o continu  schimbare. 
Nevoia de adaptare este atât de puternic  încât ne împinge c tre toate mijloacele posibile prin care se 
poate produce educa ia, atât la nivel micro (familia, coala, biserica), cât i la nivel macro (societatea). 

Personalitatea fiec rui individ este dezvoltat  de c tre educa ie, iar odat  cu aceasta i latura 
spiritual , dar i psihologic . Al turi de familie, coala joac  un rol foarte important în procesul 
educa iei, dar i a-l dezvolt rii personalit ii. 

Nu am fi ceea ce suntem ast zi dac  mediul în care am tr it i ne-am dezvoltat de-a lungul vie ii, 
din copil rie i pân  la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele lui nu ar fi existat un 
echilibru care s  ne defineasc  personalitatea. 

Exist  foarte mul i furnizori de educa ie: coala, biserica, societatea, mass-media, familia. 
Educa ia exist  în toate domeniile vie ii de zi cu zi, chiar i printre oamenii cu care tr im i de la care 
avem ceva de înv at. 

Rolul cel mai important în educa ia fiec rui individ, al turi de coal  îl are familia. Din aceast  
micro societate numit  familie porne te tot: percep ia asupra vie ii, stilul de via , credin a, cât i 
moralitatea i conduita. Astfel, mediul în care copilul va cre te se va r sfrânge în mod iminent asupra 
dezvolt rii sale psihice. 

Dac  ne gândim la câ i oameni tr iesc în ziua de ast zi în ora e am putea s  credem c  to i au 
acces la acela i nivel de educa ie, îns  acest lucru este fals. Nu toate informa iile pe care le recept m 
din mediul exterior ne dezvolt  pozitiv gândirea i comportamentul. Suntem expu i zilnic la sute de 
informa ii care au un anumit impact asupra noastr , dar nu totul ne este util. 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost înso i i de educa ie, importan a acesteia sporind cu 
fiecare genera ie. Educa ia reprezint  fundamentul vie ii oric rui om cu ajutorul c reia s-au putut 
dezvolta percep ia despre lume, gândirea, stilul de via , conservarea valorilor sociale, dar i 
spirituale. 

Unul dintre rolurile cele mai importante ale educa iei este acela de a influen a, transforma i 
dezvolta personalitatea indivizilor. Procesul acesta este influen at atât de factorii genetici, cât i de 
mediile educogene în care individul se afl  la un moment dat. 

Etapele ce duc la dezvoltarea personalit ii umane reprezint  cele mai importante obiective din 
existen a noastr , ca fiin e inteligente, ce au transformat societatea actual  într-una educativ  
perfec ionist . 

Primii educatori cu ajutorul c rora se realizeaz  educa ia sunt p rin ii. Importan a acestei 
educa ii, ca i cea a colii, se r sfrânge asupra tuturor laturilor personalit ii copilului, în func ie 
de particularit ile de vârst , dar de cele individuale ale acestuia. Trebuin ele i dorin ele copilului 
cresc pe m sur  ce copilul se dezvolt . 
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De când copilul începe coala i pân  la finalizarea acesteia, trebuie men inut  o rela ie strâns  
cu p rin ii în ceea ce prive te dezvoltarea lui c tre via a de adult. Nu numai copilul, cât i p rin ii trec 
prin diferite etape care îi supun la felurite încerc ri de ordin psihic, de aceea este benefic  antrenarea 
p rin ilor în munca educativ  a colii. 

coala are un rol major în formarea personalit ii oamenilor. Profesorul trebuie s  cunoasc  
bine condi iile vie ii de familie unde tr ie te copilul. Acest lucru se realizeaz  prin vizitarea familiei, 
pentru cunoa terea condi iilor de via , activitatea i odihna. Rela ia dintre p rin i i copii, precum i 
climatul familial, în general, reprezint  motive de îngrijorare în ceea ce prive te dezvoltarea fizic  i 
psihic  normal  a copilului. 

coala nu îl poate înv a pe individ totul, iar educa ia nu se bazeaz  numai pe coal , chiar dac  
mul i o atribuie strict colii. Acest lucru este o gre eal , p rin ii având obliga ia de a se asigura c  
exist  condi iile necesare pentru o educa ie pozitiv  atât la coal , prin implicarea lor în activit ile 
elevilor, cât i acas , unde copilul se simte protejat i unde anumite re ineri, pe care le are acesta la 
coal , dispar. 

Putem observa, a adar, c  educa ia nu ine numai de însu irea unor norme sociale specifice 
traiului uman sau de un anume tip de comportament, ci î i are originea în mediile de dezvoltare ale 
individului i în percep iile sale despre lume, deoarece acestea îl vor înso i de-a lungul existen ei sale. 

Pentru un copil, primul educator este familia, i mai ales, dintre to i membrii familiei, mama 
este cea mai direct i cu efecte mai mari implicat  în procesul complex de educare a copilului mic: 
„ea îi trasmite afec iunea deplin , ging ia, tandre ea, însu iri pe care nu le posed  într-un grad atât 
de mare decât o mam  iubitoare, fericit  de copilul din bra ele sale”. Ulterior, intervine aportul 
educativ al colii. O educa ie complet , în eleas  atât în sens afectiv, cât i în sens instructiv, nu o pot 
oferi decât familia i coala împreun . Astfel, raportul corect dintre familie i coal , colaborarea 
dintre ele au un rol foarte important. Familiile trebuie s  fie implicate în îmbun t irea înv rii acas , 
precum i în coal . Familiiile pot înt ri înv area acas , prin implicarea în colile în care studiaz  
copiii, încurajându-i pe ace tia s  participe la lec ii i sus inându-le interesul pentru discipline 
interesante.  

Este foarte greu s  educi un copil. Comparativ cu genera iile anterioare, familia de azi petrece 
foarte pu in timp împreun . P rin ii i copiii se confrunt  cu dorin a de a echilibra cererile vie ii de 
familie cu cele impuse de locul de munc . P rin ii se afl  într-o perioad  când petrec foarte pu in timp 
cu copiii lor i de aceea simt o nevoie imperioas  de a se implica în educa ie. Pe de cealalt  parte, 
colile trebuie s  r spund  nevoilor p rin ilor i s  le ofere acestora sprijinul necesar pentru a se putea 

implica în procesul de înv are a copilului.  
 
Activit i pe care p rin ii ar trebui s  le realizeze cu copiii lor:   
 
- S  elaboreze un program zilnic pentru teme, care s  fie verificat regulat; s  existe un loc lini tit 

de studiu, f r  televizor sau radio, telefon mobil etc. S  se descurajeze convorbirile telefonice în 
timpul lucrului. P rin ii s  încurajeze eforturile copilului i s  fie disponibili s  le r spund  la 
întreb ri, precum i s  discute cu ei ceea ce i-au însu it.   

- S  citeasc  împreun  cu copilul. P rin ii trebuie s -l duc  pe acesta la bibliotec  i s -l ajute 
s - i g seasc  c r i potrivite. Când p rin ii le citesc copiilor sau citesc împreun  cu ei performan ele 
acestora se îmbun t esc.   

- S  foloseasc  televizorul cu modera ie. S  stabileasc  un anumit program la televizor i chiar 
s -l ajute s  aleag  programele, s  le urm reasc  împreun  i s  le discute.   

- S  p streze leg tura cu coala. S  tie ce înva  copilul, care-i sunt temele i cum le rezolv . 
- i stabileasc  un program în care s  mearg  la coal  i s  discute cu profesorii.  

- S -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul. S -i încurajeze s  persevereze, s  cultive o 
atmosfer  cald , dar în acela i timp s  stabileasc  standarde referitoare la modul de rezolvare a 
temelor. P rin ii joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului de a deveni 
un om de succes. Ar trebui s -i încurajeze nu doar s - i îmbun t easc  temele, ci i s -i introduc  
într-un program de îmbun t ire a activit ilor lor.  
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Aceste contacte pot îmbr ca forma unor întâlniri colective sau a unor întâlniri interindividuale. 
Cele colective se desf oar  în cadrul formal al negocierilor între administra ia colar  i asocia iile 
p rin ilor, al reuniunilor de informare a p rin ilor cu privire la con inuturile i metodele colare, 
orarelor, exigen elor cadrelor didactice, al lec iilor deschise pentru p rin i, al atelierelor de lucr ri 
practice. În plan informal, întâlnirile colective se desf oar  în cadrul unor excursii, vizite, ie iri ale 
elevilor la diferite activit i sportive, serb ri, anivers ri, mese servite împreun  cu p rin ii i cadrele 
didactice. Întâlnirile interindividuale se desf oar  în cadrul formal al unor întâlniri programate la 
ini iativa cadrului didactic sau a p rintelui ori în cadrul informal al întâlnirilor, mai mult sau mai pu in 
întâmpl toare, la ie irea din coal  sau în diferite spa ii publice, al vizitelor la domiciliu. 

 Implicarea p rin ilor în educa ie presupune o mul ime de activit i. Unii p rin i i unele familii 
poate c  au timp s  se implice în mai multe moduri, al ii în doar una sau dou  activit i. P rin ii i 
profesorii pot creea „parteneriate”, angajându-se în activit i comune de înv are, sprijinindu-se unii 
pe al ii în îndeplinirea rolurilor cerute, finalizând activit ile de îmbun t ire la nivel de coal  i 
clas , participând împreun  la diverse activit i de luare a deciziei i fiind „ap r torii” copiilor lor.  

Atât p rin ii, cât i profesorii au roluri i comportamente bine conturate în acest context. 
Rolurile parentale sunt performate în cadrul familiei i al rela iilor de tip coal  – familie. Rolurile de 
baz  pentru dezvoltarea familial  sunt: cre terea, înv area i modelarea. În interiorul structurii 
extinse familie- coal , p rin ii trebuie s  îndeplineasc  roluri de înv are, de ac iune, de sprijinire i 
de luare a deciziilor. În mod normal, p rin ii folosesc aceste roluri variate în contex, dar le 
accentueaz  pe unele, în func ie de situa ia dictat  de familie sau de rela ia coal -familie. Rolurile 
profesorilor includ pe cele centrate pe familie, cele de sprijin, educare i îndrumare.  

Rolurile care vizeaz  implicarea familiei în activit ile colii i ale clasei le con in i pe cele de 
îngrijire, sus inere, ghidare i luare a deciziilor.  

Nivelul succesului este influen at de gradul în care strategiile sunt rela ionate cu nevoile i 
interesele p rin ilor i cu situa iile unice, speciale ale colilor i profesorilor.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

   
profesor pentru înv mântul primar, Popescu Nicoleta                                                    

coala Gimnazial  Cioc ne ti, jude ul Suceava 

 
Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 

care îi transmite o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota 
în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

Relatia coal  familie este una complex  i, uneori, dificil ; se spune, ins , c  pentru succesul 
academic al copilului, un parteneriat coal  familie este indispensabil. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

P rin ii au cel mai direct i mai durabil efect asupra înv rii i dezvolt rii copiilor. În calitate 
de primi educatori ai copiilor lor, ace tia au un rol esen ial în parcursul educa ional al copiilor lor. 
Un mediu familiar stimulant, care încurajeaz  înv area, precum i implicarea parental  în activit ile 
colare, sunt cruciale pentru dezvoltarea emo ional , social  i cognitiv  a copilului. Jocul sau lectura 

împreun  cu copiii în primii lor ani de via , ajutorul acordat la teme sau discu ia de acas  despre 
întâmpl rile de la coal , participarea la întâlnirile dintre p rin i i profesori i alte activit i colare 
vor avea efecte pozitive i de durat  asupra motiva iei copilului de a înv a, asupra aten iei, 
comportamentului i rezultatelor sale colare. A tept rile educa ionale ale p rin ilor pentru copiii lor 
vor avea, de asemenea, un rol crucial în conturarea deprinderilor de înv are ale copiilor lor. 
Consolidarea parteneriatelor familie- coal  i implicarea p rin ilor ca parteneri de înv are înc  din 
primii ani este, prin urmare, esen ial  pentru îmbun t irea dezvolt rii copiilor i tinerilor. 

Parteneriatele între familie i coal  trebuie s  fie bazate pe respect reciproc i recunoa tere a 
valorilor, atuurilor i expertizei fiec reia dintre p r i. P rin ii i familiile din toate mediile i nivelurile 
educa ionale trebuie s  se simt  bineveni i la coal  i s  fie considera i resurse pentru coal . Ace tia 
trebuie s  fie recunoscu i i sprijini i în mod adecvat în calitate de co-educatori în procesul de înv are 
al copiilor lor, începând din primii ani. 

Familia este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe 
o leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 
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S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes.  

Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  voin a acestuia, dar îl i 
jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind înv tura la unii elevi, 
randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i folosesc timpul liber în 
mod haotic, televizorul, calculatorul i telefonul se transform , în prea mare m sur , în divertisment, 
controlul p rin ilor nu este eficace, iar ace tia sunt nemul umi i pentru notele copiilor, dar rezultatele 
slabe la înv tur  le pun pe seama colii. De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii 
obligându-i s  citeasc  sau s  scrie cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, 
nervozitate, irascibilitate.  

Se întâlnesc i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la 
înv tur , de i ace tia au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i 
team , f cându-l s  par  timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i 
ale familiei este o condi ie fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere al copilului, urm rirea metodelor de înv are. P rin ii pot sus ine înv area acas  prin 
implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia s  participe la lec ii, 
sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 

Pe parcursul procesului educativ am urm rit s -i atrag pe p rin i în jurul colii i s  devin  
colaboratori activi ai dasc lului, s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  
con tien i de r spunderea pe care o au în fa a societ ii. 

Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros 
raport de dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie 
i munc , î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-

educativ care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 
Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 

cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul, 
a c rui formare i instruire va fi frânat . 

coala trebuie s  fie un loc în care copiii s  vin  cu pl cere. Activit ile colare nu trebuie s  
reprezinte o ruptur  în via a copilului, mediul colar nu ar trebui s  fie unul rigid, ci unul relaxant, în 
care copilul s  se manifeste cu spontaneitate, s  înve e jucându-se, s  beneficieze de un climat cald, 
calm, protector i încurajator. Îns , pe lâng  toate aceste modalit i prin care înv toarea poate ajuta 
copiii s  aib  o atitudine pozitiv  în raport cu coala,  p rin ii au  rolul lor. Astfel, speciali tii  în 
educa ie ofer  câteva sfaturi utile prin care s   încuraj m copiii s  priveasc  înv area cu ochi 
buni:)„Înv area eficient  se realizeaz  într-o atmosfer  pl cut , suportiv , în care copilul simte c  
poate decide, c  are un anumit grad de libertate,  în care are voie s  gre easc  i în care este sus inut  
s - i corecteze gre elile, nu criticat pentru ele sau comparat.” 

În raport cu activitatea colar , copilul trebuie s  îi considere pe p rin i ni te parteneri dispu i 
s  ofere sprijin la nevoie, de aceea comunicarea în cadrul familiei este extrem de important . 

Copiii trebuie întreba i de c tre p rin i ce au f cut la coal ,  asculta i cu interes ceea ce  
povestesc, trebuie s  se  amuze împreun  de întâmpl rile hazlii, încuraja i s  spun  i aspectele 
pl cute, dar i pe cele nepl cute din ziua respectiv . Ar tând un interes deosebit pentru activitatea de 
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la coal , astfel se dovede te copilului c  înv area este un lucru serios, care v  preocup , i  astfel, 
copilul va fi mai implicat. 

Copilul împ rt e te cu familia succesul colar, realiz rile, aspectele pozitive, dar i aspectele 
mai pu in pl cute sau insuccesele. P rin ii sunt cei care îl sprijin  necondi ionat pe copil, oferindu-i 
solu ii optime pentru rezolvarea unor situa ii ap rute coal : ei îi pot da sfaturi utile, pot împ rt i din 
experien a lor de colari, se pot consulta cu înv torul pentru a rezolva împreun  unele situa ii. 

S  nu uit m c  exemplul p rin ilor contribuie major la educa ia copilului. Copilul este motivat 
s  înve e dac  ceea ce înva  este legat de realitate, dac  este util i îl ajut  în via a cotidian , dac  
porne te de la ceea ce cunoa te i de la ceea ce corespunde experien ei sale. Înv area este o experien  
personal  la care el are nevoie s  participe. El înva  dac  face, interac ioneaz  direct, ac ioneaz  
practic, aplic , dac  analizeaz , apreciaz , observ , extrage concluzii, adic  dac  este implicat activ 
mental i, mai ales la vârste mici, senzorial i motric.  

Înv area eficient  se realizeaz  într-o atmosfer  pl cut , suportiv , în care copilul simte c  
poate decide, c  are un anumit grad de libertate, în care are voie s  gre easc  i în care este sus inut 
s - i corecteze gre elile. El are încredere c  va criticat pentru gre elile sale i nici nu va fi comparat 
cu al i copii. 

Copilul înva  mai bine atunci când simte c  este apreciat pentru efortul s u, c  este sus inut i 
sprijinit s  dep easc  obstacolele, frustr rile pe care le presupune înv area. 
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Rolul p rin ilor i al gr dini ei în educa ia copiilor 

 

 

Profesor: Popescu Zoe-Geanina 
 
 
 
P rin ii joaca un rol important în educa ia copiilor. Factorii genetici, situatia financiar , social  

i rela iile familiale sunt importante pentru rezultatele educa iei copiilor. 
Implicarea i sprijinul pentru colarizarea copiilor presupune expunerea la activit i culturale i 

disponibilitatea materialelor educa ionale.  
P rin ii joac  un rol cheie în educarea copiilor. Indiferent daca un copil are sau nu un mediu de 

sus inere acas , care este, de exemplu, lipsit de violenta, afecteaz  capacitatea copiilor de a se 
concentra la coal . Capacitatea p rin ilor de a se implica în educa ia copiilor depinde foarte mult de 
cuno tin ele lor legate de educa ie, sugerând o nevoie puternic  de educare a adul ilor i accentuarea 
înv rii intergenera ionale. Exist  o persisten  substan ial  a rezultatelor educa ionale de-a lungul 
genera iilor. 

Influenta p rin ilor conteaz  la diferite niveluri. De exemplu, dac  p rin ii investesc sau nu în 
educatia timpurie, conteaz  foarte mult pentru abilita ile cognitive i non-cognitive. La nivelul 
înv mântului de baz , implicarea p rinteasc  poate include implicarea în comitetele de conducere 
colar  sau asocia iile p rin ilor, interac iunile cu profesorii i sprijinul acordat colii i temelor. La 

niveluri superioare de educa ie, p rin ii pot oferi consiliere specific  privind alegerea subiectului i 
pregatirea pentru examene sau leg turile cu ocuparea for ei de munc . 

Pentru unele dintre aceste responsabilit i în ceea ce prive te educa ia copiilor lor, p rin ii pot 
fi tra i la r spundere, dupa cum arat  rapoartele speciali tilor. În timp ce elevii î i asum  o mare parte 
din responsabilitatea pentru participarea, efortul i comportamentul lor, când sunt mai mici, acestea 
cad în mod direct pe umerii p rin ilor lor. 

Gr dini a pare, la prima vedere, doar un loc în care cei mici se distreaz , m nânc  i dorm în 
timpul în care p rin ii sunt la serviciu, pân  când ace tia vin s  îi ia acas .  

De fapt, rolul gr dini ei este mult mai important, deoarece aici copilul se dezvolt  psihic, î i 
perfec ioneaz  diverse abilit i i înva  lucruri care îl vor ajuta la coal .  Speciali tii în educa ie i 
dezvoltare a copilului recomand  ca micu ii s  mearg  la gr dini  în loc s  r mân  acas  cu bona, 
cu bunicii sau chiar i cu p rin ii.  

Gr dini a este un loc în care orice copil înva  s  socializeze cu persoane de aceea i vârst  i 
afl  mai multe lucruri decât dac  ar sta acas , mai ales c  micu ul se afl  la vârsta la care mintea s  
absoarbe foarte rapid orice informa ie. Gr dini a este locul care îi preg te te pe copii pentru coal  i 
le ofer  o serie de cuno tin e de baz . Mai mult decât atât, aceasta este vârsta la care copiii înva  
foarte bine limbile str ine, motiv pentru care sunt recomandate gr dini ele care au astfel de cursuri. 
Unii copii au tendin a s  dezvolte un comportament timid, introvertit din cauza lipsei socializ rii sau 
din cauza faptului c  au fost foarte proteja i de c tre p rin i. Gr dini a este locul în care copiii î i fac 
primul prieten i în care descoper  ce înseamn  prietenia. 

În perioada modern , în înv mântul românesc, instruc ia i educatia, sunt dou  elemente 
esen iale care ar trebui s  se completeze reciproc. La vârsta pre colar , cea mai mare pondere o are 
educa ia, îns  instruc ia este de asemenea, un domeniu care nu trebuie neglijat. 

Perioada copil riei are un impact durabil asupra vie ii adultului, reprezentând o prioritate pentru 
societate. Copilul are ocazia de a- i dezvolta capacitatea de a gândi, de a vorbi i de a ra iona, iar 
totodat  î i fixeaz  baze solide ale sistemului de valori i de rela ionare.  
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Erasmus din Rotterdam afirma c  “oamenii nu se nasc, se formeaz ”. Urmarind acest principiu, 
putem ilustra importan a educa iei i rolul gr dini ei în acordarea acesteia. O mare parte din via a 
copilului se va desf ura în gr dini , iar de armonia dintre cele doua medii, familial i cel educa ional 
va depinde mult dezvoltarea viitoare a copilului. 

Intrarea în gr dini  determin  o nou  extindere a câmpului interac iunilor sociale. Cu toate c  
familia are în continuare o influen  dominant , copilul este confruntat cu un alt mediu, structurat 
total diferit, deoarece acesta descoper  alt raport al rela iilor cu adultul din gr dini , diferit de cel 
stabilit cu adultul din familie.  

A adar copilul ajunge s - i restructureze imaginea de sine, s  accepte imaginile pozitive ale 
celorlal i copii, despre el însu i i, de asemenea, trebuie s  coexiste cu acestea. 

Mediul gr dini ei este ideal pentru realizarea unor schimb ri la nivel de interac iune de grup. 
Aceasta îl ajut  s  comunice, s - i formeze o nou  viziune asupra celorlal i i s  î i renegocieze 
dimensiunile egoiste ale personalit ii sale. Se va pune accent pe cooperare, copilul reu ind s  
primeasc  i s  d ruiasc  în acela i timp. Gr dini a va accentua bazele unor prietenii solide, copilul 
reu ind s  împ rt easc  acelea i curiozit i cu semenii s i. 

În concluzie, trebuie s  fim con tien i c  fiecare copil este unic i simte nevoia s  i se asigure 
securitate fizic  i psihologic , dar s  fie respectat. Gr dini a constituie mediul propice i este extrem 
de important  pentru achizi ionarea unor deprinderi, a unor cuno tin e, dar mai ales pentru stabilirea 
unor atitudini care s  func ioneze pe tot restul vie ii 
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RELA IA COOMPLEX  DINTRE COPIL-FAMILIE-GR DINI  

 

Prof. Popovici Elena 

Gr dini a nr. 1 Dobroe ti 

 

”Meseria de educator este o mare i frumoas  profesiune, care nu seam n  cu nici o alt  
meserie, care  nu se pr se te odat  cu hainele de lucru.” T.F. Chamberland 

Dup  copil, cel mai important actor al înv âmântului este educatorul. Personalitatea acestuia, 
atitudinile, modul s u de a gândi i de a ac iona influen eaz  hot râtor atmosfera i mediul în care se 
formeaz  copilul. 

Toate activit ile desf urate în gr dini  – atât cele care determin  dezvoltarea competen elor 
sociale, cât i cele din domeniul limbajului, esen iale pentru reu ita colar  – depind de deciziile i 
comportamentul adultului responsabil de educarea copiilor pre colari. 

Experien a îndelungat  a institu iilor de înv âmânt pre colar arat  c  pre colarii înva  i se 
formeaz  a a cum sunt c l uzi i de educatoare, deoarece în materie de educa ie conteaz  foarte mult 
cine e cel care educ , mânuie te ansamblul tehnicilor i mijloacelor de influen are. 

Realizarea sarcinilor i obiectivelor înv âmântului pre colar depind în mare m sur  de 
calit ile i competen ele educatorului. Prin tot ce întreprinde, prin personalitatea sa, educatorul 
reprezint  un model pentru copil, un sprijin pentru familie, înv tor, un factor de cultur  în 
comunitate. 

Este dificil de redat în câteva fraze care sunt tr s turile i capacit ile ce disting un bun educator, 
dar, în activitatea de grup , oricine poate distinge un educator talentat, înzestrat cu m iestrie didactic , 
chiar dac  nu are o vast  experien  în activitate. 

Modul de îmbinare în comportamentul didactic a unor competen e dobândite prin formarea 
ini ial  i continua, dobândirea experien ei, atitudinea i sentimentele fat  de propria activitate, 
capacitatea de a se transpune în lumea fantastic  a celor mici, d ruirea i pasiunea în munc  sunt 
câteva din cerin ele unui bun educator. 

Educatoarea trebuie s  stimuleze i s  între in  activismul copiilor, s  creeze condi iile ca el s  
se comporte într-un anumit fel, s  descopere, s  realizeze sarcini de cunoa tere, s  se orienteze c tre  
specificul intereselor i capacit ilor copiilor, s  fie atent  la realiz rile i crea iile acestora. 

Atmosfera care predomin  în colectivul unei grupe de pre colari condi ioneaz   proiectarea 
situa iilor de instruire, modul de organizare i conducere a  activit ii acelei grupe, adaptaarea copiilor 
i comportamentele acestora, optimizarea strategiilor didactice, rezultatele înv rii, formarea unor 

însu iri morale i a unor tr s turi de voin  i caracter. 

Educatoarea trebuie s  fie foarte bine preg tit  din punct de vedere profesional. Cunoscând 
specificul educa iei la vârsta pre colar , educatoarea va putea s  dirijeze sistematic procesul de 
cre tere i dezvoltare a copiilor. Cunoa terea specificului dezvolt rii la aceasta vârst , precum i a 
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particularit ilor psihice ale pre colarilor îi ajut  s  aleag  cele mai potrivite metode i procedee, s  
dozeze con inuturile i sarcinile în raport cu posibilit ile de în elegere i asimilare pe care le au copiii. 
Un rol important îl ocup  st pânirea cuno tin elor i a metodelor de studiere a personalit ii copilului, 
aplicarea acestora în practica educativ . Acest lucru implic  necesitatea de a se perfec iona în 
permanen , de a- i îmbog i cuno tin ele. 

Profesia de educatore trebuie însu it  în mod sistematic. În acela i timp este o art , deoarece 
cere din partea educatoarei s  modeleze cel mai fin i mai complex material ”sufletul copilului”. 

Rela iile corecte între educatoare i copii dau acestora din urm  un sentiment de siguran , de 
ocrotire în cadrul mediului în care ace tia î i  desf oar  activitatea (grup , gr dini ). 

Majoritatea pedagogilor afirm  c  rela iile pedagogice initiate de educatoare cu copiii de vârst  
pre colar  determin  eficien a întregii activit i instructive-educative desf urate. Rela iile educative, 
raporturile stabilite între educatoare i copil, între educatoare i   grup , între copiii acelea i grupe, 
sunt o realitate obiectiv , ele neputând fi ignorate . 

Rela iile se îmbog esc i se adâncesc permanent, se diversific  i se nuan eaz  în raport cu 
înaintarea în vârst  a copiilor, cu dezvoltarea personalit ii acestora, cu situa ii concrete în care se 
desf oar  ac iunile instructive-educative, cu climatul psihosocial în care se desf oar  procesul 
instructiv-educativ. Rela iile dintre educatoare i copii evolueaz  pe fondul rela iilor stabilite între 
copiii grupei, între fiecare copil i grupa de pre colari. 

Întotdeauna raporturile educatoare-copii trebuie s  fie apropiate, principiale i  corecte pentru 
c  numai astfel vor influen a corespunz tor evolu ia copiilor. 
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CLIMATUL FAMILIAL – FACTOR DECISIV  

ÎN ASIGURAREA SUCCESULUI COLAR 

 

Prof. Popovici Sorina 

Scoala Gimnaziala Dezna, judetul Arad 

 
“Copiii sunt cinstea p rin ilor, iar p rin ii-lauda copiilor”. 

 
 
În condi iile societ ii moderne educa ia copiilor este puternic influen at  de cel pu in trei 

factori: mediul familial, specificul educa iei i instruc iei i influen a mediului social. 
Între ace ti factori trebuie s  existe o strâns  leg tur . Mai precis, climatul familial trebuie s  

se adapteze înv mântului modern i cerin elor acestuia. i se tie c  înv mântul modern românesc 
are ca scop nu formarea doar a unor elevi bine informa i, ci formarea unor persoane care s  r spund  
imperativelor societ tii contemporane, care s  se adapteze u or cerin elor actuale. În fapt, scopul 
ultim al educa iei este preg tirea pentru via  a elevului. 

În acest sens o mare importan  o are climatul social, care poate influen a în mod hot râtor 
orientarea elevilor spre adev ratele cerin e ale societ ii contemporane. 

Rolul pe care-l are familia în acest sens se diferen iaz  în func ie de vârsta elevului. M  voi 
referi în mod deosebit la obiectivele pe care la îndepline te familia pentru elevii de clasa a IX-a. 

La aceast  vârst  elevul trebuie s  cunoasc  specificul vie ii de familie, stabilind rolul pe care 
aceasta îl are în societate. El va con tientiza c  el împreun  cu familia au deja o r spundere în 
societate: a a cum p rin ii merg la servici, el merge la coal  i î i îndepline te o datorie con tient  
i responsabil . 

E bine ca la vârsta adolescen ei elevul s  aib  i cuno tin ele de cultur  general  despre istoricul 
familiei având în acest sens exemple de mari familii de domnitori, c rturari i scriitori, un model 
pentru o via  de familie exemplar . 

Pentru ca via a de familie s  fie armonioas , în sânul familiei trebuie s  existe un dialog sincer, 
deschis, evitându-se ceea ce se nume te conflictul între genera ii. P rin ii vor discuta direct 
problemele vârstei, f r  sfial , i astfel se evit  situa ii delicate ridicate de specificul vârstei. 

Nu lipsite de importan  pentru armonia familiei sunt s rb torile, ocaziile festive, anivers rile. 
Copilul simte c  prin aceste evenimente i se acord  importan , c  familia a remarcat pregresele lui, 
c  de aceea este i el tot mai mare i are un loc important în familie. În plus, aceste ,,s rb tori” îl fac 
s  fie mai sensibil, s  tie mai târziu s  organizeze asemenea evenimente. 

Ajutorul acordat familiei în chestiuni de ordin material, economic va contribui i el la formarea, 
educarea elevului în spiritul muncii. A a cum este obi nuit cu h rnicia în familie, a a va fi i la coal  
cu spirit practic, implicându-se în activit ile instructiv-educative i evitând atitudinea pasiv . 

Apoi, cum se spune, cei apte ani de acas  sunt la fel de importan i i în privin a 
comportamentului. Dac  în familie sunt deprin i s  foloseasc  formule de polite e, i la coal  vor 
vorbi frumos atât cu profesorii, cât i cu ceilal i colegi. 

Nu de pu ine ori în familii apar conflicte, cele mai multe de natur  material . Condi ia copilului 
este atunci afectat , îns  p rin ii trebuie s  evite, pe cât posibil, efectele negative asupra 
comportamentului elevului. Astfel acesta va dovedi dezinteres fa  de înv tur  i porne te pe c i 
gre ite, caut  anturaje care s-ar voi a suplini lipsa de afectivitate din familie. O familie dezorganizat  
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reprezint  pentru elev un mediu neprielnic de activitate, cu repercursiuni atât comportamentale cât i 
psihice. 

De aceea solicit m din partea p rin ilor o mare grij  în felul orient rii i preg tirii copiilor 
pentru via . Ace tia vor face în a a fel încât elevul de azi s  devin  ceta eanul de mâine, con tient 
de drepturile i îndatoririle sale. 
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Climatul familial în educa ia copiilor 

Prof. înv. primar Porfir Ionela 

coala Gimnazial  nr. 1 Domni a, Ia i 
 

 
 

Etimologic, termenul de educa ie vine de la lat. educo, educare = a creste, a îngriji, a instrui, a 
forma; lat educo, educere = a scoate din (a scoate individul din starea de natur  i a-l duce în starea 
de cultur ).  

Termenul de educa ie este utilizat pentru prima dat  de Michel de Montaigne (1533-1592): 
"Condamn orice violen  în educa ia unui suflet tân r" (Eseuri). Exist  multe defini ii date acestui 
concept:  

 S.T. Bârs nescu (1962) – ”Educa ie = fenomen social fundamental i originar, ap rut odat  
cu societatea uman , împlinind func ia social  de informare i de formare a omului. Este studiat  de 
pedagogie, care a f cut din ea obiect propriu de cercetare i no iune central .”  

 S. Cristea (1998) – ”Educa ia = activitatea psiho-social  proiectat  la nivelul unor finalit i 
pedagogice care vizeaz  realizarea func iei de formare-dezvoltare permanent  a personalit ii umane 
prin intermediul unei ac iuni pedagogice structurat  la nivelul corela iei subiect/educator - 
obiect/educat, desfa urat  într-un câmp pedagogic deschis.”  

 J. J. Rousseau – ”Educa ia const  în dezv luirea i consolidarea a ceea ce se afl , înc  de la 
na tere, în natura uman .”  

 J. Dewey- ”Educa ia este procesul prin care se realizeaz  stimularea capacit ii copilului de 
c tre cerin ele situa iilor sociale în care se g se te". Educa ia este un proces de cre tere (de înv are 
i readaptare a activit ii la noi împrejur ri i a mijloacelor la noi scopuri)”.  

 R. Hubert (1946) – ”Educa ia reprezint  ansamblul de ac iuni i de influen e exercitate 
voluntar de un om asupra altuia, în principiu de un adult asupra unui tânar, si orientate c tre scopul 
form rii acestuia din urm  în conformitate cu ceea ce este el destinat". 

Familia a fost, dintotdeauna, apreciat  ca fiind o important  institu ie social , pentru multiplele 
func ii pe care le îndepline te. Rolul ei în formarea copilului pentru via  este hot râtor. Dac  în 
domeniul instruc iei, coala îi asigur  copilului preg tirea pentru activitatea profesional , în domeniul 
structurilor de baz  ale personalit ii, fiecare individ evolueaz  pe baza mo tenirii ereditare, iar din 
punct de vedere formativ, în special, în domeniul moral, caracterul i conduita general  poart  
amprenta climatului familial i a influen elor primare.  

Progresul unei societ i nu se poate realiza „numai prin entit i pasive (resurse materiale), ci, 
mai ales, prin agen i activi. Ace ti agen i sunt oamenii, resursele umane care, al turi de tehnic , devin 
factorii decisivi ai dezvolt rii socio-economice”, a spus E. P un. 

Câteva caracteristici ale climatului familial general merit  s  fie eviden iate:  

o Rela ia foarte strâns  dintre mediul familial i caracteristicile societ ii c reia îi apar in. Prin 
familie sunt conservate i transmise urma ilor obiceiuri, tradi ii socio-culturale, mentalit i, 
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prejudec i etc. În general, rânduielile societ ii respective sunt reflectate în structura familiei, în 
concep ia i demersurile vie ii cotidiene. 

o Componenta atitudinal  a p rin ilor, exprimat  spontan în situa iile de via  curent , dominat  
de tradi ie i mentalit i exercit  cea mai puternic  influen  asupra conduitei morale a copilului. El 
percepe nemijlocit reac iile p rin ilor i le asimileaz  ca atare.  

o Fiecare familie are un cod valoric, pe care îl ap r  din amor propriu. Copiii îl descifreaz  
uimitor de repede i îl vor respecta ca atare, chiar dac , pe m sur  ce judec ile morale se vor forma 
i prin raportare la scala valoric  socialmente acceptat , vor constata oarecare contradic ie. Primele 

comportamente fiind bine consolidate, datorit  fenomenului de interferen , o modificare atitudinal  
voit  se va produce cu mari dificult i. Dup  P.H. Chombart de Lauwe, “educa ia poate fi conceput  
într-un mod mai larg ca o întâlnire între individ i societate, i întreaga via  social  poate fi marcat  
de acest schimb permanent”.  

o Circula ia informa iei în cadrul familiei se produce rapid, pe toate canalele, atât în plan 
vertical, cât i în plan orizontal, chiar în familiile cu mul i membri. Alte caracteristici ale mediului 
familial decurg din tipul de rela ii interindividuale. Între membrii unei familii, raportul de 
interdependen  este foarte complex. Este tocmai elementul care asigur  unitatea familiei. Un 
eveniment nedorit, de natur  s  creeze o fisur  la un nivel sau altul, reverbereaz  asupra întregului 
sistem, creând dezechilibre ale c ror efecte pot prejudicia unitatea.  

o Autoritatea p rin ilor este cea mai elocvent  expresie a tipului de rela ie p rin i-copii. L. 
Ronotn, sus ine c  ”în timpul copil riei individul uman este atât de dependent de al ii, încât n-ar putea 
s  tr iasc  dac  nu ob ine r spunsuri din partea lor”.  

o De asemenea, L. Rinotn spune c  “cea mai manifest  trebuin  psihic  a omului este aceea de 
r spuns afectiv”. 

P rin ii trebuie s  r spund  nevoilor copilului, în special celor emo ionale, care se concretizeaz  
în dorin a de a fi asculta i, îngriji i i aprecia i. În func ie de vârsta i nivelul de dezvoltare al acestuia, 
atitudinea p rin ilor trebuie s  fie corespunz toare. Din p cate, obstacolele anumitor atitudini 
parentale (respingere, supraprotec ie, adora ie, autoritarism), au consecin e nefaste asupra dezvolt rii 
personalit ii copilului i a raportului s u cu exteriorul.  

Atitudinea unor p rin ii de a respinge copilul, de a-l proteja insuficient dezv luie, de multe ori, 
o proast  evaluare a nevoilor i dorin elor infantile, sau chiar o intoleran  fa  de ipostaza de copil, 
al c rei caracter dezordonat, zgomotos nu este suportat. Copilul este perceput de p rin i ca o sarcin  
care le limiteaz  libertatea sau ca o surs  de frustrare care nu le aduce nici o bucurie.  

Supraprotectia reprezint  contrariul respingerii caracterizat  de o indulgen  excesiv  
manifestat  de p rin i prin tendin a de a nu se desp r i niciodat  de copil, de a-l scoate în eviden , 
de a-l valoriza, de a-l r sf a, de a-i acorda tot felul de privilegii, de a da o importan  exagerat  
trebuin elor sale fizice i de a-l feri împotriva oric rui risc.  

P rin ii care folosesc autoritate în educarea copilului lor, consider  c  acesta trebuie dirijat, 
educat cu mân  de fier, respectiv dresat. Copilul trebuie s  asculte cu stricte e de ordinele i de 
interdic iile p rinte ti, altfel este pedepsit. Toate activit ile lui sunt controlate exagerat, unele jocuri 
sau prietenii fiindu-i refuzate f r  motiv sau discu ie.  

P rin ii idolatri î i ador  copilul i îi acord  tot soiul de privilegii. Aceast  atitudine, care se 
aseam n  cu supraprotec ia, se manifest  printr-o toleran  excesiv , printr-o admira ie f r  margini. 
Copilul este ,,vedeta” familiei, a c rei via  se organizeaz  în func ie de capriciile lui; este teribil de 
r zgâiat i are mereu dreptate.  

Expresia celor „7 ani de acas ” pe care "omul îi are sau nu îi are", reflect  tocmai importan a 
constituirii bazelor activit ii psihice i conturarea tr s turilor de permeabilitatea ce î i pun pecetea 
comportamentele viitoare. Copilul traverseaz  etapa cunoa terii prin l rgirea comportamenului cu 
mediul social i cultural din care asimileaz  modele de via  ce determin  o integrare tot mai activ  
la condi ia uman .  
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Dup  I.G. Stanciu, educa ia este, deci, ”un proces complex, de socializare i individualizare a 
fiin ei umane în drumul s u spre umanitate”.  

Mediul solicit  copilului nu numai adapt ri ale comportamentului la sisteme diferite de cerin e 
în condi ii de tutel , protec ie si afec iune, dar creeaz  în acela i timp o mai mare sesizare a diversit ii 
lumii i vie ii, o mai dens  i complex  antrenare a deciziilor, curiozit ii, tr irilor intense la situa ii 
numeroase i inedite. Concomitent se dezvolt  bazele personalit ii copilului, capacit ile de 
cunoa tere, comunicare, expresia i emanciparea comportamentelor ce ating grade de complexitate 
raportate la caracteristicile de vârst  i dezvoltare psihofizic . 

St ruind asupra rolului modelelor în procesul de educa ie, M. Peretti subliniaz  c : formarea 
nu e realizat  prin c r i, coal , ci se consolideaz  în urzeala rela iilor tr ite în copil rie, adic  în 
rela iile de comportament cu persoanele întâlnite zilnic, cu modul lor de a explica, de a comanda, de 
a cere, de a exprima sentimente, preocup ri, preferin e.  

De i tindem spre o societate democrat , bazat  pe principii s n toase, în care drepturile 
copilului sunt bine conturate, din ancheta f cut  reiese faptul c  familia are un rol decisiv in ceea ce 
prive te dezvoltarea copilului de azi, adultului de mâine. O familie dezorganizat  reprezint  din start 
un pas gre it spre educarea copilului. 
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Ochi de copil - educa ia schimb  via a! 

 

Porumb Ionica Jenica, prof. învtm. primar 
 

 

G bi  …… 

G bi  este un suflet inocent care locuieste pe un mic deal, într-un bordei.Ni te ochi ori mari, 
alba tri, te privesc cu o asemenea speran , de parc  TU ai putea s  salvezi lumea! 

Desigur a a ceva nu se poate,dar cu siguran  po i aduce lumina în via a cuiva 
prin lucruri simple. Acest copil, elev în clasa a II-a de la coala Gimnazial  Plevna, 
nu dore te multe, dar dore te, din toata inima,s  vin  la coal . 

DAR…… ghetu e nu are,gecu  nu are, de fapt,nu prea are mai nimic, decât 
dragostea familiei sale i MAREA dorin  de a veni la coal  ca s  poat  s  î i 
schimbe soarta în mai bine! 

Pe dealul unde locuie te G bi  e pustiu, iar când plou  sau vine z pada, drumul 
este inpracticabil. Tat l merge cu ziua, prime te ajutor social, iar mama, care are un handicap 
locomotor,se ocup  de el i de ceilal i doi fra i mai mici. Ins  ce po i face cu câ iva b nu i…. 

 Intunericul vine repede în bordeiul de pe deal, iar la lumina pâlpâietoare a lumân rii, cinci 
suflete viseaz  la un ,,mâine” mai bun.  

i exist  totu i cineva care poate lumina sufletele acestor micu i! Alte suflete 
inocente de copii, colegi mai mari sau mai mici ai lui G bi …. 

R spunzând PREZENT la nevoile colegului lor, ace tia, împreun  cu p rin ii lor, 
au adus, în repetate rânduri, h inu e, rechizite, alimente etc. Fiecare a considerat c  se 
poate lipsi de pern  o p tur , un covora  etc i le-a d ruit lui Gabi. 

Este LUMIN  în ochii b ie elului. In fiecare diminea  a teapt  ner bd tor 
microbuzul pentru a veni la coal . Colegii in atât de mult la el,încât nu e o zi în care  
acest copil s  nu primeasc  un dar!    

Oamenii mici pot face lucruri mari…. chiar s  aduc  LUMINA într-un bordei ÎNTUNECAT! 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR, POSTOLACHE ANDREEA-LIDIA 

COALA GIMNAZIAL  NR. 29, GALA I 

 
Familia i coala r mân principalele laboratoare de formare a viitorilor adul i. Afla i la 

intersec ia dintre cele dou  influen e cu func ie educativ , copiii constituie interfa a dintre familie i 
coal , ca mediatori între p rin i i profesori. 

Pân  la cuprinderea într-o unitate de înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. 
Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt, ponderea se schimb , rolul mai mare avându-l coala, 
dar nici ac iunea educativ  a familiei nu trebuie neglijat . Educa ia copilului este un demers care 
presupune un schimb continuu de experien , de valori i competen  între to i adul ii care îl sus in în 
demersul s u de dezvoltare. Spirala rela ionar  care se ese în jurul copilului este necesar s  se bazeze 
pe încredere, pe un parteneriat real, realizat în mod constant. 

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Cei „ apte ani de acas ” reprezint  eticheta cu care copilul pleac  în lume, „zestrea” care îl 
înso e te toat  via a. Familia este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bun  purtare, 
cel mai adesea prin imitare, decât printr-un comportament con tient, iar vârsta primei copil rii este 
esen ial  în conturarea i achizi ia normelor unui comportament social corect. Gr dini a, coala i alte 
medii educa ionale nu pot ulterior decât s  confirme i s  consolideze normele deja deprinse din 
familie. 

În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin jocul imita iilor, i î i 
însu e te modele la care se poate referi, în mod constant, în devenirea sa ca adult, ca om pentru viitor. 

Mediul familial în care tr ie te copilul îi transmite o serie de atitudini, care îi pot fi de folos sau 
îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta.  
Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin asigurarea de materiale 

necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, blânde e, în elegere, 
disponibilitate. S  comunici constant cu cadrele didactice ale copilului, pentru a vedea unde este 
necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor 
fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii 
academice. 

Cei doi factori educativi, scoala si familia, trebuie sa aiba acelasi scop - formarea personalitatii 
umane integrale si armonioase. Intre actiunile educative ale celor doi factori exista mai degraba un 
raport de complementaritate decat de rivalitate, actiunea fiecaruia venind s-o completeze pe a 
celuilalt. 

Dac  cercet rile anterioare, realizate cu aproximativ dou  decenii în urm , potrivit c rora cei 
doi parteneri clasici ai procesului educativ, p rin ii i profesorii, abordau elevii ca pe un factor pasiv, 
un segment uman menit s  primeasc  influen ele exercitate asupra lui de c tre mediul familial i 
colar, în prezent dep im aceast  abordare static  a elevilor, considerându-i un factor la fel de activ 
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în propria lor formare i evaluare, devenind ei în i i contribuitori la autoformarea i construc ia 
propriei personalit ii. 

coala i familia sunt chemate s - i reconsidere modul tradi ional de a face educa ie. Într-o 
lume în continu  mi care, schimbare, înnoire, trebuie perfec ionate i tehnicile i metodele de 
educa ie, în func ie de noile tr s turi ale educabililor. Interac iunea constant  i con tient  a triadei 
elev-profesor-elev poate conduce la cre terea calit ii procesului de înv mânt.  

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile, f r  sus inerea familiei i 
invers. 
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CEI APTE ANI DE ACAS  

 

Prof. Înv. Pre c.  Poszert Mónika 

Liceul Teoretic” Horváth János” Marghita 

 
Când vorbim despre cei apte ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de 

la p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când 
spunem c  un copil are cei apte ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, 
s  spun  mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
apte ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor apte ani 
de acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei apte ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i 
anume – OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu 
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diverse aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne 
educ m copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se 
formeaz  în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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Copil ria în plasament 
 

Prof. Potinteu Anca Cecilia 

Colegiul Na ional „Avram Iancu” Câmpeni 

 
 
Despre importan a celor apte ani de acas  se vorbe te mereu, cu accent pe activitatea p rin ilor, 

pe atmosfer , pe ajutorul bunicilor etc. Într-un spa iu în care toate aceste coordonate coexist  într-o 
interdependen  benefic  i creativ , copilul are ocazia de a se dezvolta în parametri normali. Dar 
dac  acel copil nu beneficiaz  de aten ia p rin ilor sau a rudelor? Dac  spa iul în care cre te nu e unul 
tocmai armonios i potrivit? Dac , din sintagma „7 ani de acas ”, lui îi lipse te tocmai realitatea 
ultimului cuvânt?  

Copiii „din cas ”, de la centrele de plasament sunt copii speciali care î i construiesc singuri „cei 
apte ani de acas ”; ei înva  de mici c  „p rin ii” lui sunt ni te fiin e autoritare care duc discu ii 

plictisitoare i interminabile despre ce înseamn  s  fii un copil bun, c  aceia i p rin i sunt de fapt 
ni te supraveghetori cu ora, pl ti i de stat, c  adev ra ii p rin i nu vor s  tie de ei sau le promit mereu 
c  se întorc dup  ei i î i încalc  promisiunile de fiecare dat . De atmosfer , de mersul la bunici, nici 
nu poate fi vorba. Mai mult, mul i dintre ei au al i fra i, mai mici, care tr iesc împreun  cu ei i de 
care se simt inevitabil r spunz tori. O greutate mult prea mare pentru oricine, pentru orice copil 
crescut chiar într-o familie care i-a asigurat stima de sine cu sprijin afectiv i material. 

Cum se descurc  ace ti copii i ce devin în via ? Greu de spus. Chiar dac  în multe centre 
lucreaz  oameni tineri i inimo i care le d ruiesc din sufletul lor, copiii din plasament par ni te b rci 
f r  direc ie i f r  int , r t cind pe un ocean în furtun , gata s  se scufunde la primul val mai serios. 
Acest lucru e vizibil la coal , unde de cele mai multe ori sunt chiar ei cei care genereaz  furtuna, cel 
mai probabil din dorin a fireasc  de a se face remarca i. Ace ti copii se remarc  adesea printr-o 
inteligen  nativ , singura mo tenire de la p rin i, inteligen  care de multe ori lucreaz  în defavoarea 
lor; realizând foarte repede care este rolul i locul lor în cas , se modeleaz  i se adapteaz  rapid 
cerin elor, cel pu in formal, pe o perioad  scurt , pentru ca apoi s  revin  la obiceiuri proaste: 
absenteism, asocierea cu anturaje îndoielnice, alcoolism sau alte dependen e. Aceste alunec ri par s  
aib  ca surs  ideea c , în lipsa oric rei autorit i parentale reale, ei sunt singurii care iau decizii asupra 
propriei lor vie i, iar dac  via a lor este atât de neînsemnat  încât a fost aruncat  la gunoi de propriii 
p rin i, atunci nu mai conteaz  dac  alegerile pe care le fac sunt bune sau nu. „Tr ie te clipa” devine 
motoul principal la vârsta preadolescen ei.  

Desigur c  nimeni nu poate înlocui o familie real , dar ace ti elevi î i pot g si una secundar , 
la coal , printre colegi i profesori. De cele mai multe ori, îns , nu o fac; de cele mai multe ori refuz  
cu îndârjire orice semn de în elegere i afec iune, orice laud  sau încurajare, chiar sabotând orice 
încercare de apropiere sau ajutor, de oriunde ar veni ea. Este acesta un semn de boal  emo ional , 
ace ti copii sunt bolnavi de abandon maternal, ace ti copii sunt bolnavi de via  i nu se vor face bine 
decât atunci când se termin  sau e ueaz . Cum se pot salva ace ti copii? Din p cate, nici sistemul de 
asisten  social , nici cel de înv mânt nu ne dau r spunsuri la aceast  întrebare. Din p cate, dac  
un elev din plasament vine la coal  i comportamentul lui na te violen e, el simte nevoia s  se retrag  
în afara colii, în alte cercuri de prieteni; din p cate, lipsa lui de la coal  oblig  dirigintele s  „ia 
m surile” prev zute de regulament:  mustr ri scrise, t ierea burselor, exmatricularea. Cu alte cuvinte, 
ace ti copii refuza i la na tere continu  s  fie refuza i pe tot parcursul vie ii i probabil foarte pu ini 
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se vor reabilita adul i. Ce poate face un profesor s  limiteze daunele? Nu prea multe. Discu iile cu 
ace ti copii devin obositoare pentru ambele p r i, profesorul psiholog al colii poate recomanda 
eventual un control specializat, sistemul nu permite alte modalit i de evaluare a situa iei. Ace ti copii 
de la casa de copii devin copiii nim nui i seam n  triste e i dezam gire în ei i în jurul lor. Nu e 
vina lor. Nu e vina asisten ilor sociali. Nu e vina profesorilor. Nu e vina statului.  

E trist. Iar cât  vreme se caut  vina în locul solu iilor, e trist, foarte trist. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Precu Mihaela 

Centru colar pentru Educa ie Incluziv  – Bra ov 

 

Educa ia unui copil începe din familie. P rin ii sunt primii profesori ai copiilor lor i au un rol 
primordial în formarea caracterului acestora. Cu alte cuvinte prin ceea ce fac p rin ii îi înva  pe copii 
de-alungul vie ii s  aib  grij  de ei în i i i de ceea ce îi înconjoar , s  se respecte pe ei i pe al ii. 
Deasemenea coala este continuatorul, colaboratorul i modelatorul a ceea ce p rin ii au început, cea 
care realizeaz  educa ia formal  a copiilor.   

Familia i coala au acelea i inte, i anume educarea copiilor i preg tirea lor pentru via . Îns  
coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât i a 
colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu se 

înlocuiesc una pe alta. 

 P rin ii transmit copiilor prin propriul lor comportament, devenind, con tient sau inconstient, 
un model pentru copiii lor. Cei mici înva  foarte mult imitând. Copilul înva  abilit i de baz  i 
tr ie te într-un mediu familial care îi transmite o serie de atitudini fa  de persoane i înv are. 

i familia i coala trebuie s  urm reasc  parcurgerea de c tre copil a patru etape esen iale în 
dezvoltarea lui, i anume: eu vreau, eu pot, eu fac i eu transform. 

Eu vreau. Este etapa în care familia, dar i coala contribuie la declan area motiva iei de 
înv are a copilului, a dorin ei de a cunoa te, de a explora, de a descopri mediul înconjur tor.  To i 
copiii se nasc având curiozitatea i motiva ia de a înv a despre lume. Motiva ia de a explora lumea 
este fundametul înv rii.  De la o motiva ie extrinsec , în care copilul este încurajat, sprijinit, apreciat 
i stimulat, se trece , dup  o perioad , la conturarea unei motiva ii intrinseci , care vine din interiorul 

fiecarui copil.  Motiva ia este suportul oric rui tip de înv are. Datorit  ei copilul este perseverant în 
ceea ce face în toat  via a lui. 

Eu pot. Este acea etap  în care copilul con tientizeaz  în ce m sur  poate realiza sau nu o 
anumit  activitate, o anumit  sarcin . Familia i coala asigur  suportul material necesar copilului de 
a– i cânt ri propriile puteri, propriile capacita i i aptitudini.  

Eu fac. În aceast  etap  iese la lumina initia iva copilului, dorin a lui de a ac iona. Ac iunile 
copilului fie sunt imitative, fie sunt realizate pentru a fi recompensate, fie apar ca un imbold interior 
de a valorifica competen ele dobândite i aptitudinile. Tot acum un rol important îl are creativitatea, 
care este o amprent  personal  a copilului asupra lucrului realizat. Poten ialul creativ reprezint  
sistemul disponibilit ilor psihice care îi permit individului s  dep easc  propria experien  i s  
construiasc  noul în planul modalit ilor de expresie, al ac iunii i al cunoa terii. Copiii sunt 
imaginativi i au un poten ial creativ fantastic. Este felul lor natural de a fi. 

Eu transform. În acest  etap  copilul are acea capacitate de a trece la un nivel de în elegere mai 
profund, un mod de ac iune cu un grad mai mare con tientizare, al c rei rezultat va fi schimbarea 
caracterului, a felului de a fi, chiar a comportamentului.  

coala i familia sunt principalii factori care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii.  
coala, al turi de familie influen eaz  personalitatea copilului.  Educarea elevului se situeaz  în egal  
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m sur , în familie i coal . Îns  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate 
mai bune cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului. „Ceea ce fac p rin ii cu 
copiii acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât orice alt factor...” Desforges, 
2003. 
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Colaborarea dintre coal  i familie în scopul prevenirii e ecului colar 

Prof. înv. primar PRECUP ANA-MARIA 

Liceul Tehnologic - Feldru 
 

 

Principalii i cei mai importan i factori care ajut  la educarea unui copil sunt coala i familia. 
Pentru o bun  colaborare între ace ti doi factori este nevoie de mult  comunicare din partea lor. 
P rin ii nu au doar rol biologic i obliga ia de a-i hrani sau îmbr ca pe copii, ci i datoria moral  de a 
contribui activ la educa ia acestora., aceast  sarcin  nu apar ine în exclusivitate colii.  

Este cunoscut faptul c , unele familii ,,ofer  un mediu cultural favorabil dezvolt rii copilului, 
în timp ce altele prezint  o situa ie precar  sub raport material, cultural i al atmosferei de ansamblu. 
Elevul provenit dintr-un mediu familial favorizant beneficiaz , chiar de la începutul colarit ii, de 
un ,,capital cultural” identic sau foarte apropiat de cultura vehiculat  de coal , ceea ce îi va asigura 
succesul colar i, ulterior, cel profesional.” Copiii care apar in unor astfel de familii frecventeaz  
institu ii culturale cum ar fi: muzee, teatre, expozi ii, biblioteci i particip  împreun  cu membrii 
familiei la unele activit i culturele, de exemplu: vizionarea unor emisiuni de televiziune, lectura,, 
discu ii pe diferite teme tiin ifice, estetice etc. 

Familiile care apar in unor medii defavorizate ,,nu pot s  asigure copiilor referin ele culturale 
minime, necesare pentru a valorifica eficient oferta colar  existent .”Copiii apar inând unoe astfel 
de familiisunt educa i într-o cultur  diferit  de cultura dominant  oferit  în coal , în familie ei 
achizi ionînd valori, atitudini, stiluri de munc  diferite de cele care conduc la succesul colar. 

Familia, mediul de via  i coala sunt factori determinan i ai dezvolt rii complete i complexe 
a copiilor. Împreun  trebuie s  colaboreze pentru ca fiecare elev, indiferent de particularit ile sale, 
s  poat  deveni un membru independent al comunit ii în care dore te s  se integreze. Familia este 
unul din factorii care prin legea nescris  a naturii, dar i prin legea scris  a drepturilor omului, are 
obliga ia de a oferi un climat fundamental atât afectiv, cât i ocrotitor. Fiindc  cea mai mic  tulburare 
care apare în echilibrul afectiv al p rin ilor provoac  tulbur ri în psihicul copiilor, trebuie s  acord m 
o deosebit  importan  unor situa ii de acest gen. 

coala i familia sunt responsabili în egal  m sur  de cum vor evolua colarii. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorin a de a ajuta elevii s  aib  succes la coal  i în 
via .Ceea ce trebuie respectat într-un parteneriat este ca cele dou  grupuri s  comunice. Comunicarea 
înseamn  transmiterea inten ionat  a datelor, a informa iei. Prin comunicare se exprim  ceea ce se 
petrece, ce s-a întâmplat ori se dore te s  aib  loc la nivelul grupului. Fiecare dintre noi, atât cadrele 
didactice, cât i p rin ii trebuie s  fim deschi i pentru a putea s  comunic m clar i concis toate 
lucrurile de care avem nevoie. 

Schimbul de informa ii privind copilul trebuie s  aib  loc în ambele sensuri ale rela iei profesor-
p rinte. Este sarcina profesorilor s  informeze p rin ii cu privire la modul în care se pot implica activ 
în via  i modul de lucru al copiilor. F r  implicarea i ajutorul p rin ilor sistemul educativ nu î i 
g se te singur c ile prin care î i poate îmbun t i performan a i modul de lucru; apar probleme de 
natur  colar  sau disciplinar . Procesul de colaborare se impune- amândoi factorii ac ioneaz  asupra 
acelora i persoane, urm resc realizarea aceluia i obiectiv i deci, orice neconcordan , orice 
divergen , pot determina deficien e în procesul dezvolt rii tinerei genera ii.  
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Formele colective de colaborare – adun ri cu p rin ii, consulta ii colective, lectorate pentru 
p rin i – pot îmbr ca structuri i pot avea con inut variat. Astfel, adun rile cu p rin ii, organizate 
periodic, pot fi destinate fie unui bilan  al activit ii elevilor, fie dezbaterii unor teme psiho-
pedagogice în vederea inform rii p rin ilor cu aspectele teoretice necesare activit ii lor practice. 
Lectoratele cu p rin ii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, sistematic 
organizate, asigurând comunicarea unui sistem de informa ii, metodologii de lucru, forme de 
activitate, posibil de folosit în familie. 

Colaborarea dintre coal  i familie presupune nu numai o informare reciproc  cu privire la tot 
ceea ce ine de orientarea copilului, ci i înarmarea p rin ilor cu toate problemele pe care le comport  
aceast  ac iune. coala i familia sunt cei doi poli de rezisten  ai educa iei, care contribuie prin 
mijloace specifice la formarea copiilor. 
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Familia i coala, parteneri în educa ia copilului 

  

Prof. Înv. Primar: Preda Mariana  

Liceul Teoretic ,, Ion Gh. Rosca,, Osica de Sus, Olt   
 

 

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.       

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de p rin ii se implic  în procesul de 
înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului.observa ie, memoria i gândirea copiilor.   

Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu 
doresc decât dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se 
întâmpl  totu i ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  
situa ie, s  nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile 
dintre membrii familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie. 
Între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite 
reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii.  Ea este factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de 
înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai 
de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 
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Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 
P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 

poate ajuta prin atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s   o  afi m.   Asadar, e o sarcin  a colii  
s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  ed
ucative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 

Una dintre  cele  mai  importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  ar
e  aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional .  Cei mai mul i p rin i 
sunt bine inten iona i în alegerea unei coli pentru copilul lor. 

 Dar, de multe ori, buna inten ie i buna credin  sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor  deoarece
  acestea  nu  in  loc  de  competen . 

Parteneriatul va  fi  eficient  dac   fiecare  parte  va  re ine  c   acela i  subiect  este  copilul  n
ostru  i  colarul  nostru.Cadrele  didactice  afl   cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod  ajunge  mai  
repede la  succes,  ce  îl  intereseaz   i  îl  pasioneaz , iar  p rin ii  vor  cunoa te 
în  ce  momente  s   îl  sustin   pe  colar,în  ce  fel  s -l  motiveze.    

coala este factorul  decisiv  pentru  formarea  unui  om  apt  s   contribuie  la  dezvoltarea              
societ ii. 

Menirea colii nu este numai de a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât  mai  mar
e,  ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om.  

Procesul de  înv mânt  este  cel  care  confer   colii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.Mi
siunea  colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerin ele  vie
ii  sociale. 
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Rolul familiei i al colii în educa ia copilului 

Profesor Prihoanc  Diana-Mirela,                                                                       
coala ,,Scarlat Longhin,,, Dofteana, jud. Bac u 

 

 

   

Educa ia are în prim-plan dezvoltarea i explorarea calit ilor umane i este o ac iune orientat  
predominant spre dezvoltarea noastr  ,a tuturor, i preg tirea pentru via , dezvoltând abilit i de 
gândire i analiz . 

Ce este educa ia? Un ansamblu de ac iuni i influen e pe baza c rora o persoan  progreseaz  pe 
toate planurile i are loc pe tot parcursul vie ii. Educa ia corect  permite copiilor s  înve e s  tr iasc  
independent, s - i stabileasc  standarde de via  i  obiective ce trebuie îndeplinite ulterior. 

Orice om educat poatei ie i în eviden  indiferent de ras , gen, etnie sau statut. Implicarea 
p rin ilor în educa ia copiilor este esen ial  începând din primii ani de via ,  ,,cei apte ani de acas ,, 
punându- i amprenta asupra  personalit ii i comportamentului de adult. Educa ia parental  nu 
trebuie s  fie agresiv , teoretic , practica având  o importan  covâr itoare pentru copiii de pân  la 3 
ani iar pe m sur  ce cresc, se utilizeaz  dialogul pentru explicarea efectelor anumitor ac iuni.                   
----P rin ii sunt cei care iau decizii care influen eaz  viitorul copiilor. Fiecare p rinte trebuie s - i 
iubeasc  copilul i s - l accepte a a cum este, s  stabileasc  reguli i limite care trebuie respectate 
pentru a-i înv a pe copii cum s  treac  peste frustr ri i dezam giri, Un p rinte trebuie s  fie un 
exemplu pentru copil, s  nu-l jigneasc , s  nu-l umileasc , s -l ajute, s  nu-l descurajeze, s  nu-l 
pedepseasc  pe nedrept i s -l lase s  dobândeeasc  experien e de via  chiar dac  sufer , s -i arate 
posibilitî ile i limitele libert ii umane.  Ce provoc ri uria e pentru un p rinte tiind c  fiecare copil 
este unic!! De aceea p rin ii pot face gre eli care pot afecta psihologic i emo ional copilul:  

-explicarea pe ton ridicat                                                                                                                                            
- pedepse dure                                                                                                                                                             
- compararea cu al i copii                                                                                                                                           
- certarea în public, 
etc.                                                                                                                                                                              

i de aici întrebarea cum educ m corect un copil? Cu siguran  este nevoie de foarte mult calm, 
r bdare, implicare, devotament i  implicare. To i copii au nevoie de un model de urmat, de exemple 
pe care s  le urmeze în via . Extrem de important  este rela ia p rin ilor cu coala, implicarea i 
colaborarea cu personalul didactic ,astfel încât educa ia copilului s  se ridice la nivelul a teptat, 
metodele i obiectivele s  fie convergente.                                                                                                                

În afar  de menirea pe care o are coala de a-l  înv a pe copil s  citeasc , s  scrie, s  în eleag  
i s  memoreze unele informa ii, poate cea mai important  lec ie pe care un copil o înva  în coal  

este cum s  se descurce în via . Un cadru didactic bun este cel care tie cum s -i înve e pe elevi nu 
numai lec iile, ci i disciplina i autocontrolul, dar este con tient în acela i timp c  nimic nu poate fi 
f cut cu for a, împotriva voin ei copilului. Dorin a de a fi mai bun trebuie s  vin  în primul rînd din 
partea elevului. Prin educa ia f cut  în coal  elevul ar trebui s  dobândeasc  acel sentiment al 
responsabilit ii fa  de ceilal i. 
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coala este locul unde copilul are posibilitatea de a- i dezvolta trei tipuri importante de rela ii  
: rela ia cu cei de vârsta lui, rela ia cu autoritatea i rela ia cu lumea informa iei.  Deci, rolul educa iei 
în coal   în afar  de cel strict pedagogic, este s -l înve e pe copil cum s  se descurce printre cei 
asemenea lui, s -l ajute  s  aib   un program i s  fie disciplinat, s -i formeze cultura general  i chiar 
s -l preg teasc  pentru o meserie.                                                                                         ...    .. 

În concluzie, rolul colii este s  fie un ajutor în educa ie dar p rintele r mâne principalul 
responsabil în educ ia copilului.                                    
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ROLUL COLII I AL P RIN ILOR 

 ÎN FORMAREA CONDUITEI MORALE A COPIILOR  

 
Prof. înv. primar PRIHOI ANA-LUCRE IA 

   Col. Na . “I. M. Clain” Blaj-Alba 
 

 
Majoritatea comportamentelor, mai ales modul în care comunic m, le-am înv at cu to ii în 

copil rie, prin imitarea persoanelor pe care le-am considerat modele. Primele modele au fost p rin ii, 
apoi profesorii. La fel ca i noi, elevii înva  s  comunice observându-i pe cei din jur. Noi, educatorii, 
reprezent m modele pentru mul i dintre elevii no tri. 

Exist  o serie de modalit i, pe care le folosim în mod spontan, prin care ne putem face mai 
bine în ele i de c tre elevi i  îi putem ajuta s  se deschid  mai mult fa  de noi sau s  comunice mai 
eficient între ei, înl turând conflictele cu colegii. 

În scopul dobândirii valorilor morale pozitive, precum: patriotismul, umanismul, democra ia, 
dreptatea, libertatea, onestitatea, onoarea, demnitatea, modestia etc., sunt prezentate i valorile cu 
sensuri negative, astfel copiilor fiindu-le implementat  capacitatea de a distinge i a alege între bine 
i r u. 

Principalele metode care stau la dispozi ia oric rui cadru didactic sunt: povestirea, explica ia 
moral , prelegerea moral , convorbirea moral , dezbaterile morale, problematizarea, studiul de caz, 
exemplul, exerci iul moral, aprecierea i sanc ionarea sau aprobarea i dezaprobarea. Abilitatea i 
m iestria înv torului îl vor ajuta s  adapteze fiecare procedeu sau metod  la specificul situa iei pe 
care o are de rezolvat. Metodele verbale se îmbin  cu cele practice. Aprobarea i dezaprobarea se pot 
succede u or, dup  cum metoda explica iei poate urma un exerci iu sau un exemplu, sau analiza unui 
caz. 

Trebuie sa ne preocupe ca înc  de mici, copiii s  fie expu i la cât mai multe situa ii reale, care 
sa îi ajute s  î i formeze o impresie corect  i echilibrat  despre via  i despre lume. De aceea, 
activit ile de la clas  trebuie sa fie completate de un program de activit i care s  le dezvolte o 
con tiin  social , abilit i de a interac iona i o în elegere a normelor institu ionale i comunitare.  

Orice problem  devine mai u oar  dac  este discutat  i analizat  cu cineva. Copiii trebuie s  
tie c  nu sunt singuri i c  pot solicita sfatul profesorului, p rintelui sau unui specialist/consilier. 

Iat  câteva sfaturi pentru a-i cre te, îngriji i educa mai bine pe copiii no tri: 

 s  le oferim dreptul de a fi sprijini i când trec prin momente mai dificile; 
 s  ne gândim c  oricât de cuminte i de bun este un copil, tot apar probleme; 
 s  fim sinceri cu noi în ine i vom g si împreun  solu ii; 
 s  nu-i r pim timpul liber; 
 s  nu-i imit m pe al ii în ceea ce prive te petrecerea timpului liber; 
 s  oferim dragoste, sinceritate i sprijin necondi ionat. 

Exemplele î i pot exercita ac iunea direct sau indirect. Atunci când sunt oferite de persoanele 
aflate în anturajul copilului – p rin i, cadrul didactic, colegi, adul i - ac ioneaz  nemijlocit asupra 
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copilului prin interrela ionare. În acest sens, exemplul este de mare importan  în influen area 
con tiin ei i conduitei copilului.  

P rin i i dasc li deopotriv  ar trebui s  realizeze c  sunt împreun  r spunz tori de educa ia pe 
care o dau celor mici.  

P rin ii ar trebui s  fie repere, modele de via  pentru copiii lor, puncte de sprijin de 
nezdruncinat. Preocuparea acestora ar trebui s  se îndrepte, în primul rând, asupra propriei atitudini 
i comport ri, deoarece exemplul lor devine un instrument ce ac ioneaz  asupra personalit ii 

copilului. Din p cate, unii dintre p rin i î i rezolv  problemele conflictuale în prezen a copilului. Noi 
încerc m s  le suger m p rin ilor s  nu- i desf oare conflictele sub ochii copiilor, pentru c  ace tia 
nu au decât de pierdut. 

În ceea ce prive te virtu ile, noi îi înv m pe copii s  fie îng duitori, s  fie iert tori. Eu cred c  
prin educa ie reu im s  s dim o s mân  bun  în sufletele lor a a de frumoase. Copiii mai au uneori 
porniri r ut cioase fa  de un coleg i zic: „Mi-ai gre it a a de tare i nu te iert!”. Dac  ei în eleg 
acum, de mititei, c  este necesar s -l ierte pe cel care a gre it, cu voie sau f r  voie, credem c  va fi 
un pas înainte pe calea form rii lor ca oameni adev ra i. 

R mâne i implica i! Modela i personalit i i suflete, îndruma i copiii pe drumul cel bun al vie ii 
i ve i r mâne nemuritori! 
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Familia – cadru de realizare a sociabilit ii 

Prof. Prisecariu Gheorghe-Silviu,  

coala Gimnazial  Cleja, jud. Bac u 

 
Procesul de socializare este un proces social prin care individul, membru activ al societ ii, 

trece prin transform ri succesive; reprezint  un proces continuu de interac iune, inegal ca intensitate, 
care d  unei fiin e poten ial sociale posibilitatea s - i dezvolte o identitate, un ansamblu de idei, o 
gam  de deprinderi etc. Cel mai important din acest proces ar fi c  societatea încearc , prin agen ii 
de socializare, s  modifice individul pentru a corespunde normelor i valorilor ei. Socializarea 
presupune asimilarea experien ei sociale (cuno tin e, norme, idealuri, roluri), formarea capacit ilor 
ac ionale, a concep iilor, a tr s turilor de personalitate, a inteligen ei sociale, dezvoltarea trebuin elor, 
motivelor i a aspira iilor personale i colective. 

Primul agent de socializare în orice societate este familia atât din punct de vedere al procesului, 
cât i ca influen  fundamental  asupra personalit ii individului. Ioan Mih ilescu este de p rere c  
„familia este una dintre principalele institu ii socializatoare ale societ ii. În cadrul familiei, copilul 
î i însu e te normele i valorile sociale i devine apt s  rela ioneze cu ceilal i membri ai societ ii”8. 
Primele no iuni referitoare la datorie, la responsabilitate i interdic ie sunt dobândite de c tre copil în 
familie prin intermediul socializ rii. Familia este considerat  cadrul de realizare a sociabilit ii, dar 
i cadrul în care se formeaz  deprinderea normelor i a modelelor de comportament a teptate. 

Socializarea copiilor s-a f cut mult timp prin raportarea la unele procese de înv are precum: 
imita ia diferen ial , înt rirea diferen ial , procese care aveau punctul de plecare în ideea c  un copil 
devine matur doar în momentul în care poate imita modelul de rol pe care p rintele de acela i sex îl 
oferea. 

Prin procesul de socializare, copilul este îmdrumat spre dobândirea regulilor vie ii, a 
obi nuin elor, a modurilor de a gândi, a credin elor i a idealurilor cerute de mediul social în care a 
crescut. În psihologie, procesul de socializare a copilului este privit ca un aspect foarte important al 
dezvolt rii personalit ii. Cercet rile în aceast  direc ie au avut ca punct de plecare teoriile unor 
personalit i marcante ca L.S. Vîgotski, J. Piaget. H. Wallon. Fiecare dintre cei anterior men iona i s-
au axat pe unele aspecte ale socializ rii copilului. J. Piaget pune accent pe rolul cunoa terii 
patrimoniului psiho-ereditar în evaluarea rezultatelor ob inute i a celor urm rite în procesul de 
socializare, pentru c  ia în calcul caracteristicile ereditare ale copilului, „procesul socializ rii nu se 
reduce la a fixa anumite amprente pe o tabula rasa”9. În acela i timp, J.Piaget este de p rere c   un rol 
important  în procesul socializ rii, în care au loc interac iuni, spontane sau dirijate dintre om-om i 
om-obiect, îl au leg turile cu mediul. 

În orice societate familia reprezint  factorul cheie al form rii i socializ rii copilului. Cadrul 
fundamental în interiorul c ruia sunt împlinite nevoile sale psihologice i sociale i împlinite etapele 
întregului s u ciclu de cre tere i dezvoltare este considerat prima colectivitate integratoare care 
condi ioneaz  toate achizi iile ce vor veni. Când copiii sunt crescu i în familii, de c tre ambii p rin ii 
se constat  o dezvoltare pozitiv  din punct de vedere psihologic i social. 

8 Ioan Mih ilescu, Sociologie general , Bucure ti, Ed Universit ii, 2003, p. 207. 
9 J. Piaget, Psihologia copilului, Bucure ti, Editura Didactic  i Pedagogic , 1971, p. 295. 
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Identificarea reprezint  un proces fundamental în socializarea copilului, care încorporeaz  
reguli, stiluri de comportament pe care le transform  în mod de a fi corespunzator, încât s  nu fie 
supus izol rii sau chiar excluderii sociale10. 

Astfel, familia reprezint  cel mai important agent de socializare, locul în care copiii înva  s  
devin  umani i în care se formeaz  conduitele sociale de baz , în care copilul dobânde te 
comportamente de dorit cu scopul de a se integra în via a social .   

Fenomenul socializ rii în familie are avantajul c  ea se realizeaz  într-un climat de afectivitate 
care înlesne te transmiterea i însu irea valorilor i normelor sociale. În cadrul familiei, copilul începe 
s  priceap  sensul no iunilor de responsabilitate i ra ionalitate prin stabilirea diverselor contacte. Tot 
în familie au loc i primele confrunt ri cu situa ii în care trebuie s  ac ionezi într-un anumit fel, în 
care ai anumite interdic ii11. 

Integrarea social  a copilului depinde în mare m sur  de socializarea familial . Dac  acest 
proces, care are loc în familie, înregistreaz  un e ec, atunci consecin ele (negative) apar la nivelul 
comunit ii, dar i la nivelul societ ii.  
  

10 P. Mure an, Ce este imita ia?, Bucure ti, Editura tiin ific  i Enciclopedic , 1980, pp.105-107. 
11 Iolanda Mitrofan, Cristian Ciuperc , Psihologia rela iei de cuplu, Bucure ti, Editura SPER, 2002, p. 63. 
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Importan a educa iei în familie i în coal  

Prof. înv. primar, Prodan Alina-Maria 

coala Gimnazial  nr. 1 Gherla, jud. Cluj 
 

 
Realitatea vietii de zi cu zi a familiei din zilele noastre este diferit  de cea a genera iilor 

anterioare. P rin ii î i petrec mai pu in timp împreun  cu copiii iar adul ii se confrunt  cu o 
permanent  dorin  de a echilibra cerin ele vie ii de familie, cu cele ale slujbei. Nevoia de implicare 
în educa ie este mare i datorit  faptului c  în aceste vremuri, p rin ii se afl  sub presiuni fantastice 
care-i fac mai pu ini capabili de a participa la via a copiilor lor. colile trebuie s  r spund  nevoilor 
p rin ilor i s  le ofere acestora spijinul necesar pentru ca ei s  se poat  implica în procesul de înv are 
al copilului; între timp, p rin ii trebuie s  î i încetineasc  ritmul vie ii cotidiene, acordând mai mult  
importan  form rii educa iei de calitate a copilului, servindu-i ca model. 

Lumea de azi este într-o permanent  schimbare, aflat  sub presiunea competi iilor de orice fel, 
iar p rin ii, educatorii, comunit ile locale, etc. se str duiesc împreun  s  încurajeze sistemele de 
îmbun t ire a educa iei, pentru a-l ajuta pe copil s  se dezvolte. Unul dintre mijloacele de îndeplinire 
a acestui scop –implicarea familiei în educa ie- a existat de genera ii. Familiile trebuie sa fie implicate 
în îmbun t irea înv rii acas , precum i la coal , dac  vrem s  avem copii care vor s  devin  
persoane instruite. 

Mediul în care copilul se na te, tr ie te primii ani de via , se dezvolt  i se formeaz  pentru 
via  îl ofer  familia. Ea reprezint  primul instrument de reglare a interac iunilor dintre copil i mediul 
social, are rolul central în asigurarea condi iilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale 
copil riei, condi ii ce stau la baza structur rii personalit ii individului. Comportamentele sociale i 
integrarea social  pot fi construite pe baza modului de rela ionare în familie, pe baza climatului afectiv 
i a modelului socio-cultural al acesteia. 

Societatea se confrunt  cu o varietate de tendin e în ceea ce prive te stilurile de educare a 
copiilor în familie, existând p rin i care sus in cu fermitate practicile autoritariste, preluate de la 
p rin ii lor. Ei par s  men in  un nivel ridicat al zgomotului psihologic, atunci când trebuie s  
exploreze sfaturi alternative de educare a copiilor lor. Al ii, care sunt nemul umi i de experien ele 
avute de ei în copil rie încearc  s  reduc  zgomotul psihologic i r mân deschi i unor idei noi. 

Având în vedere abunden a de sfaturi pentru cre terea copiilor, disponibile tuturor, p rin ii 
cople i i se afl  ei, într-o stare de frustrare, pentru c  aleg, selecteaz  i testeaz  un num r de metode 
variate i adesea contradictorii. De cele mai multe ori, p rin ii trebuie s  renun e la unele metode mai 
vechi de educa ie i s  înve e unele noi: înv area nevoilor copiilor, înv area ascult rii acestora, astfel 
încât copii s  vrea s  stea de vorb  cu p rin ii, înv area acord rii unei libert i mai mari, dar p strând 
în acela i timp controlul. 

Ce presupune de fapt, educa ia în familie? Presupune formarea, însu irea i dezvoltarea la elevi 
a unor abilit i de baz  (a saluta, s  se îmbrace i încal e singur, a tii s  foloseasc  toaleta, respectul, 
reguli de igien  individual  i de grup, norme de comunicare, de comportare, etc) abilit i care se 
formeaz  i se dezvolt  treptat i ar trebui bifate ca obiective atinse pân  la înscrierea copilului la 
coal  în clasa preg titoare.  
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Implicarea familiei în educa ie presupune o mul ime de activit i cum ar fi: a citi o poveste 
înainte de culcare..., a verifica temele în fiecare sear , a discuta cu profesorii asupra progresului 
copilului, etc. activit i care, de i par mici, contribuie la  educarea i formarea copilului i înzestrarea 
acestuia cu un  set de atitudini, abilit i i competen e menite sa-l formeze ca viitor adolescent, apoi 
ca om.  

Familia este cea care face leg tura dintre coal  i elev, iar rolul ei este acela de a între ine i a 
media aceast  rela ie . Orice tip de efort, realizat pentru a oferi p rin ilor mai multe oportunit i de a-
i ajuta copiii s  înve e, va necesita o schimbare în atitudinea public  în ceea ce prive te importan a 

înv mântului, va implica o dorin  a educatorilor de a regândi fundamental rolul p rin ilor i al 
rela iilor coal  - familie i va solicita cooperarea întregii comunit i. Important  este, de asemenea, 
modul în care percepe familia rela ia cu coala. O rela ie perceputa ca pozitiv , va avea ca efect un 
elev/adolescent care se cunoa te bine pe sine însu i, bine educat, cu un sistem de valori stabil. În 
schimb, o percep ie negativ  a rela iei dintre familie i coal , va avea ca efect formarea unui 
adolescent dezinetresat de actul educa ional, care nu i i va g si rolul în societate. 

Educa ia copiilor este un proces complex, presupune mul i pa i pân  la atingerea obiectivelor, 
presupune multe metode care nesesit  a fi aplicate, îns  educa ia bazat  pe dragoste este cea mai bun . 
Copiii au nevoie de compasiune i ajutor, dar i de încerc rile lor unice ca s  creasc . Pentru un copil, 
un proces s n tos de cre tere include i timpul încerc rilor prin care trebuie s  treac . Înv ând s  
accepte i s  în eleag  limitele impuse de p rin i i lume, copiii învat  deprinderi esen iale de via  
ca: iertarea, acceptarea, cooperarea, compasiunea, curajul, perseveren a, autocorec ia, pre uirea de 
sine, independen a i abilitatea de a se orienta singuri. 

În concluzie, familia joac  cel mai important rol în formarea copiilor, în cre terea i dezvoltarea 
lor ca personalit i. 
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SERBARE DEDICAT  ZILEI DE 8 MARTIE 

 
Prof. înv. pre c.: Prodana M d lina Cristina 

Gr dini a de copii nr. 7, sector 2, Bucure ti 

              

 

             In aceasta zi de sarbatoare 

            Noi, copiii to i 

            Mamelor le-om închina 

            Tot ce tim, ce-am înv at 

            Vom cânta, vom recita 

            Cu to ii ne-om bucura. 

                                             Noaptea scade, ziua cre te  

                                             i z pada s-a topit 

                                             Rândunica ciripe te 

                                             Primavara a venit. 

                             

 VINE, VINE PRIMAVARA 

         

1. Vine, vine primavara 
              Se a terne-n toata ara 

              Floricele pe câmpii 

              Hai s  le-adun m copii.   Tra, la, la, la ... 

2. Cre te, cre te iarba verde 
               Ciocârlia-n nori se pierde 

               Haide s-ascult m copii 

               Al ei cântec din câmpii. 

3. Cucu, cucu strig  tare 
              Pitpalacu-n lunca sare 

              Miei zburd  pe câmpii 

              Haide i s -i vedem copii. 
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    E prim vara, soare 

    Adânc murmur  codrul 

    i-n cântul de m tase 

     Mije te iar i rodul. 
        

       Mai limpezi ca izvorul 

       S ge i de rândunici 

       Din z ri îndepartate 

       Sosesc din nou aici. 
 

      Cu harnice albine 

      Pe ramuri parc  plou  

      i gâzele se-mbr c  

      In str luciri de rou . 
 

      E primavara  iar  

      Veste te rodu-n floare 

      i chipul tuturora-i 

      Invesmântat în soare.                       PRIMAVARA CEA VERZIE 

1. Prim vara cea verzie 
                      Cu cosit  aurie 

                       Ne-a sosit voios în ar  

                       Draguli a   primavar . 

2. Lunca râde i-nverze te 
                     Doru-n suflet se treze te 

                     Izvora ul curge-n vale 

                     i-mi aduce dor de cale. 

     Sose te prim vara 

     Cu muguri i flori 

     Cu iruri lungi de berze 

     i carduri de cocori. 
 

     Sose te prim vara 

     i-aduce-n poala ei 

     Atâtea viorele 

     i-ata ia ghiocei. 
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    Infloresc gr dinile   

    Ceru-i ca oglinda 

    Prin livezi albinele 

    Si-au pornit colinda. 

 

    Cânt  ciocarliile 

    Imn de veselie 

    Fluturii cu miile 

    Zboar  pe câmpie. 
 

   Joac  fete i b ie i 

   Hora-n b t tur  

   Ah, de ce n-am zece vie i 

   S  te cânt natur .                                

CA O ZI DE PRIMAVAR  

1. Ca o zi de primavar  
Când e câmpul inflorit 

A a-i via a-n a mea ar  

Dulce, dulce de tr it. 

2. Aici vine ca sa scoata 
Randunica pui ori 

Aici cânt  vara toat  

Cautând nutre  prin flori. 

3. Iar, când frunza vesteje te 
i când sufl-al toamnei vânt 

Rândunica se porne te 

De la cuibu-i suspinând. 

Diminea a ies pe rând 

In lumina tremurând 

Gâzele cu aripi mici 

Ca o lume de pitici. 
  

  Ghemul soarelui apare 

  Ca o p p die mare 

  S  se tie c-a venit 

545



  Prim vara, în sfâr it.                         CANTEC DE PRIMAVARA 

                                                             1. O, vino mai cu soare 

                                                                Cu verzile câmpii 

                                                                i susur de izvoare 

                                                                Cu floricele mii. 

                                           Refren          O, cât a  vrea s  v d iar 

                                                                Frumo ii ghiocei 

                                                                Pe lunca-mpodobit  

                                                                Dragu ii mielu ei. 

                                                            2. S  vin  vremea bun  

                                                                Sub cerul însorit 

                                                                i firea s  ne spun  

                                                                C  totul s-a-noit. 

                                            Refren        S  vin  p s rele 

                                                               i-n crâng privighetori 

                                                               i cucul s  ne-ngâne 

                                                               Voios de mii de ori. 

     Luna Martie iat-o 

     Plin  e de spor 

     Noi am decorat-o 

     Cu un m rti or. 

 

     Fata strânge-n mân  

     Fragezi ghiocei 

     Mamei îi înmân  

     De ziua femeii. 
 

    i-i mai duce-n dar 

    Un s rut fierbinte 

    Marti or de jar 

    F r  de cuvinte. 
 

    Eu am un talisman 

    M rti orul alb i ro u 
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    Este pentru mama mea 

    C-o iubesc ca pe o stea. 
 

   S  traie ti ani mul i sub soare 

   S  te bucuri când cresc mare 

   i s-ajungi cu nepo ei 

   S - i aduc  ghiocei. 
 

  Scriu ast zi prima scrisoare 

  i tare mândr  mai sunt 

  i-am prins o raz  de soare 

  In fiecare cuvânt 

  ie m icu  drag  

  Din întreaga lume, mama 

  Tu mi-ai dat via  

  i mi-ai pus un nume 

  Din zorii diminea ii 

  Scriu azi farmecul vie ii 

  i-o pozn  de fac cumva 

  Tu nu te po i sup ra. 

  Mam , a  vrea s  cresc mare 

  S  te bucuri i tu  

  Mândr  s  spui tot mereu 

  Copilul ce sta aici e al meu, al meu. 
 

  Mama mea e o minune 

  E un dar Dumnezeiesc! 

  Inal i mun i de rug ciune 

  Cerului s -i mul umesc. 

  S -mi mai plec genunchii, Doamne 

  S -i fi umbr  pe p mânt 

  Când vegheaz  i când doarme 

  Ori amenin  vreun vânt. 
 

  In  ochi  sunt  gândurile-mi  mari 
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  Durerea când gre esc o poezie 

  De câte ori i-l mâng i, tu tresari 

  De ce, a  vrea i pumnul t u s  tie ! 

  Pe-obrazul t u st  mâna harnicu  

  Ce-n tain -a pus un dar într-o cutie 

  Când il s rut din nou vibrezi, maicu ! 

  De ce, ar vrea i puiul t u s  tie! 

  Pe fruntea ta curg dou  râuri mici 

  Ce-adesea i i revars  apa-n oapta! 

  I i dau batista... tu nimic nu zici 

  Acum am în eles povestea toat …      OCHII CEI MAI DRAGI DIN LUME … 

                                                               1. Ochii cei mai dragi din lume 

                                                                  Parc  sunt f cu i anume 

                                                                  S  ne dea lumina lor 

                                                                  Parc  rupt  dintr-un soare 

                                                                  Cine oare, cine oare? 

                                                                              Refren Mama, doar mama 

                                                                                            F r-a fi datoare 

                                                                                            I i d  tot ce-n suflet are 

                                                                                            Mama, doar mama 

                                                                                            G se te alinare 

                                                                                            Simte când ceva te doare 

                                                                                            Mama, doar mama 

                                                                                            Uitând parc  de sine 

                                                                                            Ea tr ie te doar prin tine 

                                                                                            Mama te-nva  

                                                                                            Primii pa i în via  

                                                                                           i te-ajut  s -nvingi teama 

                                                                                          Mama, doar mama. 

                                                                 2. Glasul care i-n t cere 

                                                                    E-nvelit de mângâiere 

                                                                    i cu vorbe de alint 

                                                                    E o cald  dezmierdare 
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                                                                    Cine oare, cine-l are? 

    SOARELE DE DIMINEATA 

                                                                   1. Soarele de diminea  

                                                                     S - i r sar-n calea ta 

                                                                   I i doresc iubit  mam   

                                                                   Fericire-n viata ta. 

                                                                  Refren        Lâng  tine, mama mea 

                                                                                      Stau mereu al turea 

                                                                                      Lâng  tine fericirea mi-o gasesc 

                                                                 2. Am   visat, iubit  mam ,  

                                                                    C  pe bra e m  ineai 

                                                                    i cu ochii plini de lacrimi  

                                                                    Tot mereu   m  s rutai. 

  Ce duioasa poezie   

  Pentru mama a i rostit! 

  Versuri, cântecele line 

  Sigur a i mai preg tit 

  Ins  eu în co ule  

  Cu mult drag am a ezat 

  Ghiocei i viorele 

  L crimioare i brându i 

  Parfuma ii crini cei ginga i 

  Panselu ele de puf 

  Sa le da i maicu ei voastre 

  Ce-o iubi i nespus de mult. 

             GHIOCELUL 

 Cling, cling, cling, un strop de rou  

 Mi l-am prins în clopo el 

 To i zefirii se adun  

 S -l legene cl tinel 

 Sunt firav, dar universal 

L-am umplut cu vraja mea 

Mi-e curat i dulce versul 

549



Pe p mânt eu sunt o stea. 

             VIOREAUA 

In corola-mi mititic  

Eu cuprind seninul tot 

i de nori nu-mi este fric  

F ra ei s  cresc, nu pot  

Ochii mei lucesc în soare 

Pentru orice suflet bun 

S  ofere alinare 

Pace-n inimi s  adun. 

             PANSELUTA 

Sunt oglinda mamei mele 

Cu obraji de catifea 

Soare in între petale 

Cum o tine i voi pe ea. 

V -ngriji i s  nu apun ! 

Stropi de dragoste îi da i 

Si feri i-o de lumin  

i feri i-o de furtun ! 

 

                                    ZIUA FEMEII 

                                                                 1. Din z pad  fata scoate 

                                                                    Ginga i ghiocei 

                                                                    Florile le rupe toate 

                                                                    Pentru mama ei. 

                                                                                   Refren        Ginga i ghiocei 

                                                                                                      Pentru mama ei. 

                                                               2. A sosit ziua femeii 

                                                                   Prim vara- iar 

                                                                   Fa a duce ghioceii 

                                                                   Mamei ei în dar. 

De câte ori sunt trist 

Cu mainile de catifea 
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i prin cuvinte calde, line 

Se-apropie de fruntea mea. 

Imi spune cantece i glume 

i inima deodat -mi cre te 

C ci toata negura din lume 

Se lumineaz  când zâmbe te. 

 

Cântecul ce-ades i-l cânt 

Când te-adorm în fapt de sear  

Puiule, e-un cântec sfânt 

Vechi i simplu de la ar  

Mama mi-l cânta i ea  

i la versul ei cel dulce 

Puiul ei se potolea 

i-o l sa frumos s -l culce.                        

                                                                  E ZIUA TA M MICO - cântec 

                                                                    

                                                                    1. E ziua  ta, m mico 

                                                                    In dar  i-am  adus  inima 

                                                                    i crede-m , mamico 

                                                                    Un  dar  mai  frumos  nu  se  putea. 

                                                                                        2. Am  vrut  s - i  culeg  o  floare 

                                                                                            Un  mic  ghiocel  frumos 

                                                                                           Dar  pân   la   urm    moare 

                                                                                           i  nu  e  de   folos. 

                                                                    3. Am  vrut  s   culeg  stelu e 

                                                                       O  raz   s - i  prind  în  p r 

                                                                       Dar  cine  nu   tie  oare 

                                                                       C -n  zori  stelu ele  pier. 

                                                                                      4. Am  vrut  s - i  culeg  din  soare 

                                                                                          O  raz   s - i  prind  în  p r 

                                                                                          Dar tu  str luce ti  mai  tare 

                                                                                           De  dragoste  i  dor. 
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IN ZORI DE ZI CÂND M  TREZESC 

                                                              1. In zori când m  trezesc 

                                                                 Visului îi zâmbesc 

                                                                 i-n prag o z resc, pe mama. 

                                                                 Totul e minunat 

                                                                 Visul e adev rat 

                                                                 Ziua mi-a înseninat, doar mama. 

                                                                               2. i la scoal  i acas  

                                                                                  Chipul t u m  vegheaz  

                                                                                  Asta-a  vrea tu s  tii, dulce mam  

                                                                                  Cum pot s - i multumesc 

                                                                                  S - i spun cât te iubesc 

                                                                                  Azi când e ziua ta, dulce mam . 

                                                             3. Uneori tu ma cer i 

                                                                Ca apoi s  m  ier i 

                                                                Când în ochii  îmi  z re ti  doua  lacrimi 

                                                                i  când  m-ai  s rutat 

                                                                Imi dai  aripi  s   zbor 

                                                                Eu  înv   mai  cu  spor, dulce  mam . 

                                                                Primavara-o-ntreb 

                                                                Ce- i aduce în  dar 

                                                                Ea-mi arat   zâmbind  ghioceii 

                                                                Azi  alerg  c-un   buchet 

                                                                 Mâna   s   i-o  s rut 

                                                                 S - i  optesc, te  iubesc, dulce  mam . 

E  ziua  mamei  mele 

i   totu-i plin de  flori 

Ii  simt  aici  fiin a 

Ca de  atâtea  ori. 

Suav   ca  un  ghiocel  

Obrajii  de  lalea 

Parfumul  ei  de  trandafir 
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A a   e  mama  mea 

Te  iubesc  maicu a  mea 

Pentru  tot  ce-mi  d ruie ti 

Te  iubesc  m icu a  mea 

Zân  ca  din  pove ti.                            DE DRAGUL T U P MÂNTUL 

                                                            1. De dragul t u p mântul 

                                                               De ghiocei e  plin  

                                                               i  vin  cocori   din  zare   

                                                               i  cerul  e  senin. 

                                                                               2. i-ntâiul   fir de iarb  

                                                                                  A r s rit în   prag 

                                                                                  i-nmugure te pomul 

                                                                                  Sa-ti fie tie  drag. 

                                                          3. Invata-ma ce-i bine  

                                                              Fereste-ma  de rau 

                                                              Iar eu voi  creste  vrednic 

                                                              Si bun de  dragul  tau. 

A  vrea  s -i  dau   o  floare 

S  semene   cu  ea 

Dar nici  o   floare-n  lume 

Nu e ca  mama   mea. 

 

Sub   stele trece apa 

Cu lacrima de-o seam  

Mi-e dor de-a ta privire 

Mi-e dor de tine, mam  

Maicu a   mea gr dina 

Cu flori, cu  nuci  i  mere. 

A   ochilor lumin  

V zduhul   gurii mele! 

M icu , tu vecie 

Nemuritoare carte 

De dor  i  omenie 
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i  cântec  f r   moarte. 

 

Frumoase-s   florile-n   câmpiei 

Frumoase-s  stelele-aurii 

Frumos  e  soarele-n-asfin it 

Frumoasa-i  boga ia  toat  

Frumoasa-i  piatra  nestemat  

Frumos  e  tot  în  ast   lume 

Frumos, frumos e-un  singur  nume 

Nu-i mai frumos pe-acest p mânt 

Decât optind frumos a a  

I i mul umesc, maicu a   mea. 
 

Cea mai frumoas  vorb -n lume 

Cel mai frumos, mai dulce nume, e mama. 

Cel   mai   duios, mai scump cuvânt 

Ce-l zice omul pe  p mânt, e  mama  

Sub   soare  nu-i  nici  un  cuvânt 

Atât  de  drag  i-atât  de  sfânt, ca  mama! 

 

Vreau s   fie  ziua  mamei 

Cea   mai mândr  dintre  toate 

Pentru  dragostea  ei  mare 

i  nespusa-i  bun tate. 

i- i doresc, maicu  drag , frumuse ea  lumii-ntreg  

Pace i  zile  senine 

S  m   po i  cre te  pe  mine.                           

 

 O, MAICU     SFÂNT  

                1. O, M icu  Sfânt  

                   Te rug m   fierbinte                             refren       Nu l sa Maicu  

                   S    ne-ascul i   de-a pururi                                  S  pierim   pe cale 

                   Marea   rug minte.                                                C ci   noi   suntem fiii 

                                                                                                  Lacrimilor    tale. 
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               2. O, M icu    Sfânt   

                   Te rug m cu to ii 

                   S  ne-nve i ce-i bine 

                   S  ne-aju i  de-a   pururi. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Prof. înv. pre colar Prun  Georgiana 

Gr dini a cu program prelungit “Gulliver” Constan a 
 

 

 

Educa ia reprezint  procesul prin care se realizeaz  formarea i dezvoltarea personalit ii 
umane a fiec rui individ, precum i procesul de transmiterea a civiliza iei genera iilor ulterioare, 
realizat în contextul existen ei sociale a omului, fiind o condi ie necesar  pentru dezvoltarea, 
perpetuarea i progresul societ ii a a cum o cunoa tem. Astfel, educa ia nu se raporteaz  doar la 
individ ci la întreaga societate.  

În procesul educa ional sunt antrena i diferi i factori: familia, coala, comunitatea etc. 
Contribu ia acestora este foarte valoroas , îns  ponderea cea mai mare a influen elor le revine 
p rin ilor, familiei în întregime. Influen a ei are o putere considerabil mai mare decât suma 
influen elor fiec ruia dintre membrii acesteia.  

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei 
colare.  

Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât 
ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.  

 Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formeaz  cele mai 
importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire 
i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas ’’.  

coala i familia vor merge mereu în paralel pe drumul form rii i dezvolt rii personalit ii 
umane, vor realiza necontenit acel tip de parteneriat absolut necesar în via a fiec ruia i î i vor pune 
amprenta într-un mod decisiv asupra a ceea ce va fi cet eanul de mâine al societ ii.  Pentru ca 
parteneriatul coal -familie s  fie unul benefic, adaptat particularit ilor societ ii moderne i care s  
r spund  cerin elor i provoc rilor lansate de aceasta, speciali tii în domeniu vorbesc despre o 
implicare activ  a tuturor agen ilor educa ionali, o participare sus inut  a acestora care s  duc  la un 
succes pe planurile vizate. 

O educa ie adev rat  i real  se fundamenteaz  în familie i se continu  în gr dini  i coal . 
Pe de alt  parte, tot ceea ce copilul înva  în coal  pierde din importan  i eficien  în condi iile în 
care p rin ii nu înt resc i nu valorific  programul educativ desf urat în cadrul colii.  
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Toate aceste motiva ii conduc la necesitatea realiz rii parteneriatelor reale dintre familie i 
coal , în care, spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în via a colii s  fie una concret , activ  
i de durat , a a încât membrii acestora s  devin  parteneri reali în educa ia copiilor lor. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Prun  Nicoleta Daniela – profesor psihopedagogie special  -   

Centrul colar de Educa ie Incluziv  Nr. 1, Ploie ti 

 

Adev ratul dasc l este caracterizat prin aceea c  mintea sa se mi c  în armonie cu min ile 
elevilor s i, tr ind împreun  dificult ile i victoriile intelectuale deopotriv " (J. Dewey). 

 
Fiin a uman  are prin natura sa o "foame de ac iune". Metodele i exerci iile-ac iune deservesc 

aceast  necesitate i în acela i timp, promoveaz  crearea de grupuri bune i atmosfer  bun  de grup. 
Într-un grup bun, cooperarea const  în deschidere, dialog i participare, precum i în metodele de 
ac iune care î i propun s  promoveze aceste elemente.  

Consider c  o schimbare începe de la fiecare persoan  în parte.  Puterea exemplului este foarte 
important  în ceea ce prive te producerea schimb rii. 

Ambian a educa ional  reprezint  climatul psihopedagogic în care are loc activitatea instructiv-
educativ  i este condi ionat  de climatul specific colii generat la nivelul unor rela ii institiu ionale 
de ordin subiectiv i obiectiv. 

Activizarea instruirii reprezint  o calitate esen ial  a procesului de înv mânt dar i o necesitate 
impus  de noile orient ri teoretice i practice ale unei pedagogii moderne eficiente. Activizarea este 
un proces complex de mediere pedagogic  care are drept scop înf ptuirea unei înv ri active i 
interactive, ce presupune implicarea deplin  a celui ce înva . Plecând de la obiectivele generale, 
specifice i concrete ale procesului de înv mânt, activizarea instruirii are importan a unui principiu 
didactic, care presupune în mod special, stimularea particip rii elevilor în activit ile instructiv-
educative, participare care asigur  înv area eficient  a con inutului parcurs. Abordat  la nivel de 
principiu didactic, activizarea elevilor traduce la nivel opera ional cerin a psihologic  a subiectiviz rii 
i a con tientiz rii mesajului educa ional c tre obiectul educa iei. Resursele sale strategice sunt 

dependente de capacitatea pedagogic  a cadrului didactic de activizare optim  a elevului, ceea ce 
presupune (Cristea, 2000,):  

- realizarea activit ii de predare –înv are-evaluare la nivelul unui proces intelectual complex, 
bazat pe valorificarea deplin  a unit ii dintre latura informa ional  i latura opera ional  a gândirii;  

- energizarea activit ii de de predare-înv are-evaluare la nivelul unui proces afectiv-
motiva ional complex, care angajeaz  structura caracterial  a personalit ii, medierea pedagogic  a 
raporturilor acesteia cu lumea i cu sine. 

Activizarea instruirii asigur  fundamentul psihologic al didacticii moderne care proiecteaz  
saltul de la înv mântul intuitiv, bazat pe imita ie i rutin , în care elevul este participant pasiv, la 
înv mântul activ, care stimuleaz  opera ionalitatea gândirii elevului, capacitatea acestuia de 
participare efectiv  la procesul de dobândire a deprinderilor, strategiilor, cuno tin elor, atitudinilor 
proiectate pedagogic la nivelul planului, al programelor i al manualelor colare. Realizarea 
activiz rii instruirii implic  valorificarea caracterului activ al con tiin ei individuale, care ofer  
premisa transform rii în timp, a obiectului educa iei în obiect al propriei sale form ri i dezvolt ri.  

Interven ia pedagogic  a cadrului didactic direc ioneaz  acest activism natural, poten ial, ce 
este structurat la nivelul unui model de participare care vizeaz   interiorizarea mesajului educa ional 
prin construirea unui repertoriu comun între subiectul i obiectul educa iei (Cristea, 2000).  
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Ideea de activizare a activit i elevilor este în eleas  ca o calitate fundamental  a activit ii 
instructiv-educative i presupune realizarea unei suite de ac iuni: stimularea i s direa interesului 
pentru cunoa terea, exercitarea inteligen ei i a celorlalte func ii psihice prin efort personal, exersarea 
capacit ii de însu ire a cuno tin elor, formarea abilit ilor de orientare autonom  în problemele 
activit ii practice, cultivarea spiritului de investigare i a atitudinii epistemice prin antrenarea elevilor 
la organizarea, conducerea, efectuarea i evaluarea activit ii didactice i a celei extra colare. 
Corela ia activizare-participare sus ine eficien a activit ii didactice, pe traseul pedagogic formare-
dezvoltare proiectat i realizat conform particularit ilor de vârst  i individuale ale colectivului, 
obiectivate la nivel intelectual (evolu ia proceselor psihice cognitive i a aptitudinilor generale i 
specifice) i nonintelectual (evolu ia atitudinilor afective, motiva ionale, caracteriale, angajate în 
actul înv rii) (Cristea, 2000).  

Activizarea activit ii elevilor în cadrul procesului didactic difer  de la o etap  la alta a 
dezvolt rii ontogenetice, în func ie de capacit ile intelectuale, de atitudinea lor fa  de coal , de 
gradul con tientiz rii scopurilor de realizat, de natura i dinamica intereselor care stau la baza 
activit ii, de nivelul de dezvoltare fizic  i psihic  în general. Etapele reale de antrenare a elevilor în 
procesul didactic sunt distribuite în mod neuniform pe parcursul treptelor de colarizare, ceea ce 
impune respectarea unor condi ii sau cerin e ale activiz rii elevilor (Ionescu &Radu, 1999).  

Cooptarea elevilor în procesul de instruire i autoinstruire se poate realiza numai atunci când 
exist  o baz  motiva ional  adecvat . Aceast  motiva ie reprezint  o pulsiune interioar  direc ionat  
spre realiarea unui scop, care prin caracterul ei propulsator i tensional, mobilizeaz  via a psihic  a 
individului. Prin func iile de activizare, orientare, dirijare i conducere a conduitei elevului în sensul 
scopului pentru care s-a optat, motiva ia asigur  sens, coeren  intern  conduitei, înlesne te realizarea 
unor scopuri con tiente.  

Al turi de ambian a educa ional , comunicarea didactic  reprezint  modul fundamental de 
interac iune psihopedagogic  dintre subiectul i obiectul educa iei. Rela ionarea eficient  dintre 
profesor i elev este posibil  datorit  repertoriului comun, congruen ei repertoriilor celor doi.  

Cunoa terea valen elor rela iei coal  - comunitate pentru dezvoltarea parteneriatelor în 
beneficiul ambelor p r i, descoperirea modalit ilor eficiente de implicare a p rin ilor i întregii 
comunit i în via a colii, valorificarea tradi iilor comunit ii în curriculum-ul la decizia colii pentru 
a asigura perenitatea lor,  abilitarea cadrelor didactice pentru construirea de instrumente de 
diferen iere i individualizare a înv rii în grupul de elevi, con tientizarea de c tre cadrele didactice 
a importan ei cre rii unui mediu stimulativ pentru înv are i participarea elevilor la via a scolii care 
urmeaz  s  devin  "atractiv  si primitoare pentru to i”, sunt elemente de care trebuie s  inem cont 
permanent când vorbim despre educarea genera iilor viitoare." 

Rolul familiei în formarea personalit ii copilului i preg tirea lui pentru via  este hot râtor, ei 
îi revin cele mai relevante func ii: de formare a personalit ii copilului, de asigurare a condi iilor 
favorabile pentru securitatea i dezvoltarea psihofizic  a copilului, de creare a mediului rela ional i 
climatului psihologic favorabil pentru satisfacerea trebuin ei de respect de sine a copilului i a 
condi iilor oportune pentru autocunoa tere, de oferire a unor modele rela ionale i comportamentale. 

În acest context, o particularitate a mediului familial în care se educ  copilul i influen eaz  
socializarea este atitudinea p rintelui. Modelele atitudinale i comportamentale pe care copilul le vede 
în mediul familial pot fi pozitive, dar i negative precum: un tat  incoerent, slab, supraocupat, violent, 
despotic sau o mam  instabil , superficial  etc. Este de subliniat marea sensibilitate pe care o au copiii 
fa  de atitudinile, st rile de spirit i opiniile p rin ilor. 

Este foarte important ca în mediul familial al copilului s  existe un climat echilibrat, s  se 
comunice deschis, s  se realizeze împreun  activit i. Dac  se fac anumite promisiuni i angajamente 
trebuie s  le respecte to i membrii. Stabilirea unor rela ii eficiente dintre p rinte i copil se manifest  
prin ascultare activ , încurajare i sprijin îndreptat asupra celorlal i, exprimare a gândurilor, emo iilor 
i acceptarea diferen elor de opinii, prin compasiune, respect, toleran , încredere i purtare de grij . 

Nivelul educa ional redus al p rin ilor este unul din factorii de insucces în socializarea copiilor. 
Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 

înv are. P rin ii trebuie s -i asigure copilului mijloacele materiale i de spa iu necesare studiului, 
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trebuie s - i ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie îns  limitat la o îndrumare 
sau sprijin, nefiind indicat  substituirea copilului de la sarcinile colare. Tot în familie se formeaz  
cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în 
vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de ceea ce îi apar ine. 

Climatul educa ional familial cuprinde ansamblul de st ri psihice, modurile  de rela ionare 
interpersonal , atitudini ce caracterizeaz  grupul familial o perioad  mare de timp. Acest climat poate 
fi pozitiv sau negativ. colarul are nevoie acas  de un mediu de via  în care s  se simt  în siguran . 
Într-un climat educativ bun p rin ii sunt calmi în raporturile cu copiii, far  a le satisface orice capriciu. 
Copilul simte c  p rin ii se ocup  de el, c  sunt interesa i de necazurile i problemele lui, ca i de 
rezultatele colare. Familia este un cadru ferm de disciplin , în care i copiii i p rin ii împ rt esc 
acela i nivel de exigen . 

Prezen a unor probleme de socializare a copiilor reprezint  o provocare, atât pentru familie, cât 
i pentru cadrele didactice din institu iile pre colare. S  te ocupi de educarea unui copil este una dintre 

experien ele cele mai complexe, provocatoare, dar i cele mai generatoare de satisfac ii pe care o 
ofer  via a. 

Formarea unor tr s turi de personalitate pozitive (armonioase) este un obiectiv aflat în centrul 
aten iei tuturor factorilor educa ionali i familiali. 
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   Rolul familiei în educarea copilului 

 
Prof. înv. primar Puiule  Diana 

coala Gimnazial  ,,Petru Mu at” Siret 

Între factorii educa iei, familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial deoarece 
în ordinea fireasc  a lucrurilor educa ia ncepe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel s  
afirme c “in familie i pe genunchii mamei se formeaz  ceea ce este mai valoros pe lume-omul de 
caracter.” 

În prima copil rie, semnal m ca fiind mai important  rela ia dintre mediul familial i 
dezvoltarea limbajului. Calitatea modelului lingvistic pe care îl ofer  copilului membrii familiei, în 
special mama, influen eaz  dezvoltarea gândirii acestuia. 

Mama este de cele mai multe ori primul model al copilului, fiind prima persoan  cu care acesta 
intr  în contact înc  din primele momente ale existen ei lui. De la mam , fiecare copil înva  primele 
cuvinte, primele deprinderi i ea reprezint  un vector de urmat pentru cei mici. Activitatea de înv are, 
de mai târziu, este i ea strâns legat  de ac iunile mamei i modul în care aceasta le exercit  asupra 
copilului. 

Actul educa ional, la nivelul familiei, trebuie s - i asume r spunderea de a îmbina permanent 
sfera de via  social  cu procesul inten ionat pedagogic. Secretul eficien ei educa iei familiale const  
tocmai în modul în care p rin ii realizeaz  aceasta, adic  dac  o fac con tient sau spontan. Actul 
educativ la nivelul familiei are marea calitate de a izvorî din contextul vie ii i a se efectua în ac iunile 
de via  ale membrilor ei. 

 Procesul educ rii morale a copilului este de lung  durat , de i începe înc  din familie. 
Deprinderile de comportare civilizat , atitudinile copilului fa  de al ii exprim  de fapt atmosfera 
moral  în care el a fost crescut în familie, sfaturile i îndemnurile pe care le-a primit de la p rin i, 
exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile i faptele lor de conduit .  

Unii p rin i nu înteleg c  adesea copilul este incorect nu pentru c  ar vrea s  se abat  de la 
reguli, ci pentru c  nu tie cum trebuie s  se comporte, nu dispune de experien a moral  necesar , nu 
cunoa te cerin ele fa  de comportarea lui.  

A adar,putem concluziona c  familia are rolul primordial  în educarea viitorului adult, ea pune 
bazele personalit ii viitoare pentru c  se confirm  valoarea de adev r ,,cei apte ani de acas ”, care 
in deci de modul în care p rin ii î i pun amprenta asupra copilului. 
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CEI APTE ANI DE-ACAS  

-DIN SUFLET, PENTRU MAMA!- 2021-2022 

 

PROFESOR DE EDUCA IE PLASTIC , PURC REA CRISTIANA-MIHAELA                              
GRAD DIDACTIC I 

COALA GIMNAZIAL  ,,MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA, TELEORMAN 
 

 
Prim vara începe cu tine, mam ! 

i nu doar prim vara, educa ia i anii dedica i ei cu dragoste, cu iubire i mult  d ruire! 

Anul 2022 ne-a adus prim verile de alt dat , cele în care elevii i profesorii se bucurau 
împreun  de aceast  perioad  a rena terii naturii, pandemia de Covid-19 l sând urme adânci în 
sufletele noastre nepreg tite pentru astfel de probleme ale întregii planete. Dar, bine, înc  nu am 
sc pat de acest fenomen nepl cut i bucuria ne este umbrit  de izbucnirea unui r zboi care, de i nu 
este al nostru, este al vecinilor no tri care ne-au b tut la poart , iar u ile noastre erau deja larg deschise 
pentru mame i copii, victimele inocente ale violen elor de tot felul pe care le aduce cu sine 
groaznicul, sinistrul i absurdul r zboi. 

Educa ia începe cu mama, înc  din pântecele roditor fiind sim ite mângâierile i temerile ei, 
bucuria i triste ea fiind contrastul care leag  pe via  fiul de mam . Cât  durere, dar i cât  bucurie 
aduce pe lume na terea de fii! i câte episoade ale aceluia i contrast se repet  de-a lungul vie ii, de 
fiecare dat  motivele fiind altele, multe i m runte, sarea i piperul vie ii. 

Împreun  cu elevii mei am realizat activit i dedicate celor mai dragi fiin e, mamele. Felicit ri-
minicompozi ii care au fost ob inute prin mai multe tehnici de lucru, origami, decupaj, colaj, pictur , 
monotipie etc. Am pus toate gândurile noastre în interiorul lor, emo iile transpuse când în versuri, 
când în proze scurte amintind de-un sentiment, de-o tr ire ce a personalizat compozi ia. 

 Dragobetele, s rb toarea na ional  a dragostei la români ne-a dus cu gândul tot la familie, la 
obiceiuri i tradi ii mo tenite prin tr iri autentice în familiile noastre. Mama este sufletul oric rei 
familii. Obiceiurile i tradi iile mo tenite difer  de la zon , la zon , dar i de la familie, la familie. 
Elemente de folclor românesc fac via a mai frumoas . Românii au tiut s  men in  armonia în familie 
prin joc, prin cântec i voie bun . Au tiut s - i creeze podoabele, sa- i impodobeasc  gospod riile 
prin creativitate i originalitate.  

Elevii au vizitat Muzeul Jude ean Teleorman care i-a deschis larg por ile pentru a-i primi pe 
micii creatori care s-au bucurat s - i vad  picturile reprezentând familia româneasc , în straie de 
s rb toare, dar i portretele mamelor cu ochii radiind lumin  i iubire în sala special amenajat , ca un 
tribut privind toat  activitatea i implicarea în educarea celor mai frumoase flori, fiii i fiicele lor. 

A urmat 1 Martie cu m r isorul confec ionat din materiale reciclabile, educa ia ecologic  
pornind de la vârste fragede. Planeta sufer , dar se reface prin ac iunile noastre. Nu am r mas 
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indiferen i la soarta trist  a refugia ilor ucraineni i am realizat din sulet, pentru suflete, scrisorile 
noastre de iubire, cu mesaje de pace, de sus inere i compasiune pentru copiii i mamele lor.  

 
Din suflet, pentru mame! 
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PLURALISMUL STILURILOR EDUCATIVE 

Purdil  C t lina,  

coala Gimnazial  „Ion Irimescu F lticeni 

Expresia stil educativ este utilizat  într-un sens rela ional: ea vizeaz  natura i caracteristicile 
raporturilor familiale în cadrul c rora se utilizeaz  procesul educativ, fiind adesea înlocuit  în 
literatura de specialitate cu termeni ca „atmosfer  familial ”, „climat educativ (familial)”, „tehnici de 
influen ”. Dac  diferitele familii transmit valori, atitudini, cuno tin e adoptate, de regul , 
obiectivelor i care contribuie la înt rirea con inuturilor transmise. 

Autorii care sintetizeaz  studiile consacrate acestei teme constat  c  ele se organizeaz  în jurul 
a dou  axe: (1) axa autoritate / liberalism sau constrângere / permisivitate i (2) axa dragoste / ostilitate 
sau ata ament / respingere. (Reuchlin, 1972; Kellerhals i Montandou, 1991) 

Indicatorii utiliza i pentru analiza primei axe care reflect  constrângerile impuse de p rin i 
activit ii copiilor, responsabilit ilor atribuite acestora, modul în care este exercitat controlul 
parental, rigoarea cu care sunt aplicate i controlate regulile. În a doua ax  indicatorii pot reflecta 
gradul de angajare al p rin ilor în activitatea copiilor, suportul pe care îl ofer , timpul pe care i-l 
consacr , receptivitatea fa  de st rile lui emo ionale i fa  de nevoile sale (E. St nculescu, 1997). 

Combinând cele dou  variabile, control parental i suport parental, D. Baumrind (1980) 
identific  într-un studiu la care majoritatea autorilor se raporteaz  – trei modele de ac iune parental : 
permisiv, autoritar i autorizat  (authoretativ ). 

Modelul permisiv se caracterizeaz  prin nivelul sc zut al controlului, asociat identific rii 
p rintelui cu st rile emo ionale ale copilului. Pu ine norme de conduit  i pu ine responsabilit i îi 
sunt impuse acestuia iar modul în care el r spunde a tept rilor parentale este supus unui control slab. 
P rin ii depun eforturi s  în eleag  i s  r spund  nevoilor copilului. 

Modelul autoritar asociaz  un nivel înalt al controlului cu o slab  sus inere a activit ilor 
copilului. Acestuia i se impun norme i reguli foarte rigide; autoritatea, tradi ia, munca, ordinea, 
disciplina sunt valori pe care p rin ii le transmit sistematic.  

Modelul autorizat îmbin  controlul sistematic cu un înalt nivel al suportului parental. P rin ii 
stabilesc anumite standarde sau limite pentru comportamentul copilului dar nu le impun ci încurajeaz  
schimburile verbale prin intermediul c rora le explic  ra iunile pentru care regula trebuie respectat  
i situa iile în care ea se aplic , stimulând totodat  i autonomia de gândire. 

Numeroase studii indic  o corela ie între stilul educativ al familiei i structura de clas  a 
societ ii. Într-un articol publicat în 1966, Bourdieu distingea trei modele educative caracterizate 
pentru trei grupuri sociale: clasele superioare practic  un model educativ „lax” care permite 
dezvoltarea liber  a personalit ii copiilor i manifestarea autonomiei lor; clasele populare practic  
un model educativ de tipul „laiser-faire” caracterizat printr-un fel de indiferen  i absen a proiectelor 
educative în timp la clasele mijlocii sunt adepte ale  rigorismului educativ. 

Confirmând ipotezele dependen ei modelelor educative familiale de structura de clas  a 
societ ii i de traiectoria familial , A. Percheron (1981) observ  dependen a modelului educativ de 
mediul social i de ideologia familial . Se disting, din acest punct de vedere trei tipuri de familii, în 
func ie de concep ia lor cu privire la ordinea moral  i social , de modul de luare a deciziilor i 
repartizarea sarcinilor domestice, de modul în care se stabilesc contactele cu re elele de rudenie i de 
sociabilitate: familii tradi ionaliste-rigoriste, familii moderniste, i familii moderniste – liberale. 
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Bernstein i Lautery introduc o nou  variabil  în analiza stilurilor educative i structura intern  
a familiei ceea ce le poate permite diferen ierea a altor trei tipuri de familii:  1) familii slab structurate 
care prezint  copilului pu ine regularit i, normale fiind aproape absen i; 2)familii cu structur  rigid  
care pun copilul în fa a unor reguli stricte i rigide; 3) familii cu structur  supl  care furnizeaz  
copilului un pachet de norme i reguli flexibile, aplicabile în func ie de situa ie. 

Un model mai complex este elaborat de Kellerhols i Montandon (1991) prin care se sus ine 
teza varia iei raporturilor educative p rin i – adolescen i (12 ani) în func ie de statutul socio-economic 
al tat lui, de nivelul educa ional al mamei i de tipul de interac iune familial . Pornind de la faptul c  
unii p rin i prefer  s  ac ioneze asupra personalit ii copilului, în timp ce altul ac ioneaz  mai degrab  
asupra mediului de via  al acestuia sunt construite patru tehnici de influen : control, rela ie, 
motiva ie i moralizare. Prin control p rin ii urm resc s  ob in  comportamentul pe care îl doresc de 
la copil practicând un sistem de sanc iuni între care cele materiale de in o pondere important . 
Tehnicile rela ionale se bazeaz  pe ajustarea contextului rela ional cu care copilul vine în contact. 
Tehnicile de motivare urm resc s -l fac  pe copil con tient de raporturile dintre costurile i beneficiile 
ob inute dintr-o ac iune i pe aceast  baz  s  renun e la o ac iune sau s  accepte o alta. Tehnicile de 
moralizare constau în stimularea sau unei conduite a copilului prin apelul la valori deja interiorizate 
considerate superioare. 

Prin combinarea tehnicilor de control i de rela ie desemnate ca fiind dominante se ob in patru 
stiluri de influen : 1) stilul disciplinar (tehnic  dominat  controlul); 2) stilul rela ional (rela ia); 3) 
stilul anomic (nici o tehnic  nu este dominant ); 4) stilul charismatic (controlul i rela ia sunt 
combinate); Stilul disciplinar este mai frecvent în familiile în care so ia are studii elementare , în cel 
în care tat l este muncitor sau func ionar i în familiile „bastion”. Remarcabil  este utilizarea 
frecvent  a stilului charismatic de c tre mamele cu diplom  „para-universitar ”. 

În ceea ce prive te exercitarea autorit ii parentale, ea se exercit  în trei forme: 1) autoritatea 
coercitiv  – se pune accent pe precizarea indica iilor date copilului; 2) autoritatea persuasiv  sau 
negociatoare accentul cade pe necesitatea de a oferi copilului explica ii privind motiva ia deciziei 
parentale i chiar de a- i l sa o anume libertate în raport cu aceasta; 3) autoritatea structurat  sau 
„parteneriatul” – p rintele ofer  repere care s -l orienteze pa copil în construirea autonomiei 
personale. 
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PARTENERIATUL PEDAGOGIC GR DINI  –                                                        
FAMILIE PENTRU OPTIMIZAREA EDUCA IEI COPILULUI PRE COLAR 

 
În orice copil i în fiecare dasc l exist  un strop de binecuvântare 

 

Prof. înv. pre colar PU CA U CRISTINA-SILVIA 

Gr dini a cu Program Prelungit nr. 35 Bra ov 

 
În fiecare an, în fiecare toamn , în fiecare gr dini  i în toate gr dini ele din ar  sun  clopo elul 

care cheam , invit  copiii cu vârstele de la 3 la 6 ani pentru începerea sau continuarea activit ii 
institu ionalizate de educa ie. De unde vin ace ti copii? Ei vin din familiile în care s-au n scut, au 
crescut i s-au dezvoltat pân  la aceast  vârst  i/sau din cre ele unde au fost îngriji i temporar, unde 
este cazul. Ei vin înso i i, inu i de mânu , de unul sau ambii p rin i anima i de dorin a i de speran a 
încredin rii copiilor lor unor profesioni ti ce vor asigura mediul optim de cre tere i educa ie. Unde 
se duc copiii dup  terminarea programului normal sau prelungit din gr dini ? Sunt lua i de p rin ii 
lor i se întorc acas , în mediul lor familial, fenomenul acesta repetându-se zile, s pt mâni, luni, ani, 
cât dureaz  educa ia pre colar .  

Unde se duc ei dup  aceast  perioad ? Din nou acas  i la coal  în ”clasa preg titoare” c ci 
”clasa zero” nu o putem numi a a pentru c  intr m în conflict cu matematica. Cum arat  copiii de trei 
ani veni i pentru prima dat  la gr dini ? Ei au un anumit nivel de dezvoltare intelectual , afectiv , 
volitiv , moral , o anumit  stare de s n tate, anumite obiceiuri, deprinderi, competen e de 
comunicare, de rela ionare, anumite atitudini fa  de sine i fa  de ceilal i, anumite interese etc. Unde 
s-au format toate acestea? Desigur, în familia de provenien  i, dac  este cazul, în cre a  de copii.  

 Am f cut toat  aceast  incursiune pentru a demonstra,  pe de o parte cine sunt primii educatori 
ai copilului i cât de importan i sunt ei pentru copii, cât de mult achizi ioneaz  i se dezvolt  copilul 
în aceast  perioad , apoi pentru a demonstra c  p rintele nu- i încheie statutul de educator pentru 
copilul lui dup  aducerea acestuia în gr dini , c  via a i educa ia copilului sunt un continuum în 
familie i în gr dini , de asemenea pentru  a face locul necesar pentru a eviden ia importan a major  
a educa iei din gr dini , a rolului specialistului profesionist i, nu în ultimul rând, pentru a eviden ia 
necesitatea realiz rii colabor rii gr dini ei cu familia i a familiei cu gr dini a, de necesitatea, cum îi 
spun speciali tii (S, Cristea, 2) a parteneriatului pedagogic gr dini  – familie, familie gr dini ,  bazat 
pe rela ii consensuale.  

Întorcându-ne la familie, înainte de a veni la gr dini  copilul parcurge în familie primele dou  
stadii în dezvoltarea ontogenetic , ”stadiul copilului mic”, 0-1 an i ”stadiul primei copil rii”, 1-3 
ani”, varianta Ursula chiopu (6) sau ”perioada senzorio-motorie”, 0-2 ani i ”stadiul preoperator”, 
2-4 ani, varianta J. Piaget (4). Nu vom face o analiz  detaliat  a dezvolt rii în aceste dou  stadia, ci 
doar o sintez  a achizi iilor fizice i psihice în aceste perioade i mai ales reliefarea rolului mediului 
familial i al p rin ilor în aceast  dezvoltare ce-i va permite copilului s  se integreze  de la 3 ani în 
activitatea de continuare  i amplificare a acestei form ri i dezvolt ri în gr dini . Semnifica ia 
general  a primelor dou  stadii pentru dezvoltarea fizic  i  psihic  general  a copilului se exprim  
în achizi iile primare de baz   ce-i confer  o relativ  independen  copilului. Sub aspect fizic el cre te 
mult în în l ime i i se dezvolt  motricitatea general  a corpului, fiind capabil de mi c rile de baz  
necesare i specifice acestei vârste. Sub aspect fiziologic el ajunge s - i satisfac  necesit ile 
independent. Sub aspectul dezvolt rii psihice generale, parcurgând mai multe sub-etape, el  realizeaz  
achizi ii importante de ordin cognitiv, afectiv, voli ional, atitudinal, comportamental pentru  formarea 
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percep iilor i reprezent rilor ce stau la baza opera iilor gândirii senzorio-motorii. Tot acum, o 
achizi ie foarte important  este trecerea de la gângurit la pronun ia articulat , respectiv la însu irea 
limbajului i a comunic rii prin limbaj, experien a de via  devenind impregnat  de înv area 
comunic rii verbale. De asemenea, tot în aceast  perioad , treptat se realizeaz  integrarea copilului 
în rela iile grupului familial i al celor ce frecventeaz  familia, începe s  sesizeze, s  descopere i s  
exerseze regulile, interdic iile, orarul i stilul de via  al familiei, la fel, va avea posibilitatea 
parcurgerii unor experien e de via  în mediul familial care îi vor dezvolta spiritul de observa ie, 
ini iativa, gândirea pre-opera ional  dar i afectivitatea, memoria, voin a, comportamentul adecvat 
diverselor situa ii. Copilul este angajat, mai ales în perioada micii copil rii, în c utarea, descoperirea 
i exersarea de mijloace senzorio-motorii pentru a- i consolida autonomia fizic , fiziologic  i psihic  

fa  de membrii familiei, ceea ce este echivalent cu dezvolt rile specifice vârstei pe care le-am 
men ionat. Iat  o parte din achizi iile foarte valoroase  ale copilului în i prin mediul familial în primii 
3 ani de via , achizi ii ce îl fac apt pentru integrarea în cerin ele de dezvoltare i autodezvoltare în 
gr dini . Copilul, familia i mediul familial au f cut posibile aceste achizi ii ale începutului 
dezvolt rii copilului mic.  

Cui i se datoreaz  toat  aceast  dezvoltare a copilului în primele  dou  stadii ale ontogenezei? 
În primul rând copilului care se na te cu anumite dispozi ii ereditare ce dau ”deschiderile” umaniz rii 
copilului i, de asemenea efortului pe care îl depune acesta pentru aceast  dezvoltare. La fel de mare 
i important este rolul familiei (membrilor familiei)  i a mediului familial, care devine ”maternitatea 

social ” de dezvoltare a copilului. Exemplele de lipsa acestei ”maternit i sociale” sau înlocuirea ei 
cu diverse substitute (vezi orfelinatele) demonstreaz  întârzieri mari i chiar problemele grave ce apar 
în dezvoltarea copilului.   

Familia, nu prin simpla existen , ci prin ceea ce face i trebuie s  fac  pentru dezvoltarea i 
autodezvoltarea copilului este decisiv  la aceast  vârst  Nu întâmpl tor se vorbe te de familie ca prim 
factor educativ pentru copil i de importan a hot râtoare a acesteia pentru dezvoltarea normal  a 
copilului. Mama este cea care asigur  maternitatea biologic  a copilului. Mama i Tat l, prin mediul 
familial creat, sunt cei care ”hr nesc”,  între in i dezvolt  atât fizicul cât i psihicul copilului Ceea 
ce este important de reliefat aici este faptul c  aceast  cre tere i dezvoltare nu rezult  din simpla 
convie uire a copilului cu p rin ii. Dimpotriv  ea are la baz  un proces de cre tere i educa ie în 
specificul i cu mijloacele mediului familial definit, dotat i organizat de p rin i, proces ce presupune 
experien e de via , explorarea mediului familial de c tre copil sub supravegherea i tutela p rintelui, 
atribuiri de roluri copilului, cooperare în definirea unui program de activitate a copilului, a unor reguli 
de respectat,  a cre rii situa iilor de joc i a obiectelor i juc riilor potrivite, ie iri în parc sau în natur  
i pentru mi carea necesar  copilului dar i pentru contactul senzorial (motric, auditiv, vizual, 

olfactiv) cu ceea ce îi este specific acestuia,  provocarea copilului în observa iile din natur  i 
comunicarea permanent  cu acesta, cu r spunsuri la  întreb rile i nedumeririle lui etc.  

Intrarea în gr dini  trebuie s  fie un proces preg tit treptat atât de p rinte cât i de educatori, 
copilul fiind ajutat s  în eleag  necesitatea complet rii i l rgirii mediului educa ional cu cel al 
gr dini ei care s -i confere experien e noi de înv are i dezvoltare, l rgirea orizontului cunoa terii i 
a contactelor de rela ionare, comunicare i interac iune, a cunoa terii, valoriz rii i respect rii 
diversit ii la nivel de grup de copii. Întrebându-ne ce are în plus gr dini a fa  de familie, vom 
constata c  aceasta are personal calificat pentru acest nivel i specific de educa ie necesar  copilului 
în stadiul doi al micii copil rii, are un program  de educa ie proiectat i evaluat, are un spa iu special 
organizat i dotat pentru noile experien e de înv are ale copilului, are un program mult mai riguros 
i mai organizat decât cel din familie i mai are ceva foarte important, are un colectiv de copii de 

aceea i vârst  care va reprezenta mediul de cunoa tere reciproc , de comunicare, de rela ionare,  de 
interac iune, de stimulare reciproc , de schimb de experien , de socializare, de cunoa tere i 
valorizare a diversit ii, de reglare comportamental , de evaluare reciproc .  

Rolul colectivului de copii în educa ia din gr dini  este adesea uitat sau subestimat De aceea 
când vorbim de factorii educativi din perioada educa iei pre colare, ace tia ar trebui s  fie nu doar 
doi, familia i gr dini a ci patru: copilul, grupul de copii, gr dini a i familia.  
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Programul copilului în gr dini  este în fiecare zi de patru sau opt ore (în gr dini ele cu program 
prelungit), dup  care ei se întorc în familiile lor, unde î i continu  via a i activitatea împreun  cu 
p rin ii i eventual cu ceilal i membri ai familiei pân  a doua zi când revin în gr dini , cu excep ia 
sâmbetelor i duminicilor pe care le petrec numai în familie.  

A adar, comunicarea i educa ia copilului nu se opre te odat  cu plecarea copilului din 
gr dini . Ea continu  în familie la un alt nivel i într-o varietate de forme extinse având în vedere 
nevoile copilului în acest al treilea stadiu de dezvoltare i autodezvoltare, ”stadiul -  a doua copil rie” 
, 3-6 ani (U. chiopu, 6 ) sau ”stadiul intuitiv”, 4-7 ani (J. Piaget, 4). Iat  motivul esen ial pentru care 
colaborarea i cooperarea dintre gr dini  i familie este indispensabil .  

Speciali tii vorbesc mai mult decât de o colaborare, vorbesc de un parteneriat. Este vorba nu 
despre orice fel de parteneriat ci de unul pedagogic, bazat pe rela ii consensuale între gr dini  i 
familie. A a cum afirma i A. M. Gorgan, premisa de la care trebuie s  porneasc  aceast  colaborare 
este unitatea, comunicarea, continuitatea i competen a în munca educativ  (9). Este vorba de o 
activitate de parteneriat i nu de tutelare, ceea ce presupune  o ac iune conjugat   a celor doi factori 
educativi i nu una de al turare.  

Elementul central care define te aceast  rela ie porne te de la copil i de la colectivul  de copii, 
de la nevoile lor de formare i dezvoltare pentru a dobândi inclusiv competen ele necesare viitoarei 
lor integr ri colare. Principiul num rul unu al acestui parteneriat trebuie s  fie unitatea de  vederi 
între ace ti factori educativi cu privire la ce, cât i cum trebuie procedat în educa ia copiilor. Ca 
atitudine, parteneriatul presupune acceptarea diferen elor i tolerarea op iunilor diferite, egalizarea 
anselor de participare la o ac iune comun .    

Exist  un num r suficient de mare de cercet ri i studii privind impactul pozitiv al 
parteneriatelor, privind optimul dezvolt rii copiilor în aceast  perioad  dar i succesul lor mai târziu 
la intrarea în coal  i pe tot cursul vie ii.  

Parteneriatul trebuie  s  se bazeze pe o comunicare total  între gr dini  i familie, sensul 
acestuia fiind  atât de la gr dini  spre familie, cât i de la familie spre gr dini .  

Un prim element al acestei comunic ri îl reprezint  starea de s n tate a copilului i istoricul 
dezvolt rii sale de la na tere. De asemenea, comunicarea înseamn  informarea reciproc  cu ceea ce 
face i trebuie s  fac  separat educatoarea i p rintele, în leg tur  cu dezvoltarea copilului i ceea ce 
trebuie s  fac  împreun , care sunt problemele cu care se confrunt  gr dini a, respectiv familia i cum 
se pot sprijini reciproc.  

Parteneriatul trebuie s  treac  de la comunicare reciproc  la programul de activit i care s  
defineasc  concret aceast  colaborare. Avem aici în vedere edin ele cu p rin ii i copiii, activit i 
didactice cu grupa de copii cu participarea p rin ilor, consulta ii cu p rin ii i copiii, activit i non-
formale de educa ie cu participarea i implicarea p rin ilor, realizarea unor proiecte educa ionale în 
parteneriat gr dini  – familie – comunitate, sprijin în preg tirea materialelor didactice necesare 
copiilor,  crearea condi iilor pentru mici explor ri i experimente f cute de copii  sub monitorizarea 
p rin ilor, evalu ri comune asupra reu itelor i nereu itelor în educa ia copiilor, organizarea unor 
focus-grupuri cu p rin ii i copiii pentru g sirea unor solu ii de optimizare a activit ii din gr dini , 
crearea unor ateliere de lucru comune gr dini  –copii –familii în s pt mânile de educa ie ” i a a”.  

Toate acestea i multe altele elimin  suspiciunile  i uneori conflictele dintre gr dini  i familie, 
dar mai ales oblig  reciproc ace ti doi factori educativi s - i sporeasc  pe de o parte colaborarea, pe 
de alta, calificarea ca educatori, s  ating  acel nivel de profesionalizare în problematica educa iei atât 
de necesar  pentru optimul dezvolt rii copilului. 

Dac  în viziunea pedagogiei tradi ionale, educa ia are în final rolul de a forma copilul/elevul  
pentru a se adapta cerin elor societ ii i a face fa   acestor cerin e, în viziunea pedagogiei moderne, 
educa ia are menirea de a-i conferi copilului/elevului mediul i experien a de formare i autoformare 
pentru a se integra activ i constructiv în realitatea social , ceea ce înseamn  mult mai mult decât 
simpla adaptare.   

Tocmai de aceea se cere în prezent atât de mult profesionalizarea carierei didactice a dasc lului 
i preg tirea i formarea familiei pentru aceast  finalitate a educa iei i mai ales reconsiderarea i 
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optimizarea rela iei gr dini ei cu familia i a familiei cu gr dini a, în spiritul acestei viziuni asupra 
educa iei moderne i eficiente.  
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Education Forms The Foundation Of Any Society 

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor         

 

Profesor Pusta Simona Maria 

Liceul Tehnologic “Ioni  G. Andron”, Negre ti Oa , Satu Mare 

Many people say that a strong bond between family and schools is very important in the 
development and education of children. A good cooperation between schools, homes and the 
communities can lead to academic achievement for students. Their success depends on teachers and 
parents, who play a major role. 

 
Children need support, motivation and quality instruction especially nowadays when families 

have to deal with overwhelming schedules. Sometimes unpredictable things can occur and that is why 
students have to know they can find help at schools and in their communities.  

 
We all know that children’s education starts at home with their parents’ involvement, who 

should provide a safe and healthy environment for the study. If children know that every time they 
need help they can go to their parents then they can learn better and improve their education. A good 
relationship between parents and educators is very useful because students can benefit from the best 
advice and examples of good practice. 

 
Parents should include all kinds of activities when raising their children because happy and 

healthy kids will be able to become outstanding students. Parents maintain a life-long commitment 
to their children and in this way they can help with the schoolwork at home. They can also participate 
in school’s decisions improving the quality of learning. 

 
Great schools have effective communication with parents, so the partnership between school 

and family is important in educating students. The trust and respect between home and school develop 
mutual responsibility for children’s success. Schools can implement different activities that focus on 
involving parents, not just when problems arise and make the educational experience more friendly 
and positive for everyone involved. 

 
School is the one which must stimulate curiosity in the young, to make them want to come back 

and to have the right tools to help students to be better human being. 
 
School education must focus on the mental, physical and social aspect, they all contribute to 

the development of the young minds as they step into adulthood. School can give a chance to students 
to acquire knowledge about people, history, literature which contributes to the developing of 
thoughts. The first road of socializing begins at school because there children are exposed to the same 
aged compatriots, it is a different socialization from the one at home with the family. They learn about 
empathy, friendship, assistance which are important in their adulthood. A child also goes through 
various physical development. At school a child can channelize his energy into more sociable avenues 
because they are exposed to various sources. 
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The role of parents and school in children’s education is extremely important. Parents take care 

of their children’s education from birth to death, and the school plays a significant role with them, 
bringing many things leading to the child’s development to the highest levels. Parents’ effort to 
support schools are encouraged and they are directly making a positive impact to a successful 
educational system. So we cannot have one without the other. 
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Implicarea activ  în educa ia copiilor t i 

Prof. înv. primar R boj Gherghina 

coala Gimnazial  Nr. 3/ Chirnogi – C l ra i 

 
„Copiii sunt educa i de faptele unui adult, nu de vorbele lui”( Carl Jung) 

 
Modelul p rintesc st  la baza educa iei copiilor, iar atmosfera din cuibul p rintesc este cea care 

irig  cel mai bine lujerul uman care cre te acolo. 
Implicarea activ  a p rin ilor în educa ia copiilor poate s  le sporeasc  substan ial progresul i 

reu ita. Pe de alt  parte, p rin ii se pot trezi c  se angajeaz  într-o m sur  prea mare, iar asta poate 
avea efecte contrare.  

Unii p rin i încearc  s - i controleze în permanen  copiii. Dau telefon la coal  pentru fiecare 
not  mai mic  de 10 pe care o primesc copiii i fac presiuni asupra profesorilor s  le-o m reasc . 
Încearc  s  atenueze orice acuza ie de comportament reprobabil la adresa copilului i pot chiar s  
amenin e cu ac iuni în instan  dac  ei consider  c  acesta a fost tratat incorect. Îi sun  pe ceilal i 
p rin i pentru a-i convinge s  se alieze în aceast  cauz  sau poate pentru a scoate în eviden  c , de 
fapt, copiii acestor p rin i sunt adev rata problem . Ace ti p rin i sunt, de obicei, bine inten iona i i 
nu vor decât s - i protejeze copiii de pericole sau dezam giri. Prin asta îns , ei pot face mult r u i 
foarte pu in bine copiilor lor, profesorilor i lor în i i. Copiii pot r mâne supradependen i de p rin ii 
lor i incapabili s  se apere singuri. Profesorii pot deveni frustra i i s  se simt  c  le este subminat  
autoritatea profesional .  

Cum s  construie ti o rela ie frumoas  cu coala? 
Po i lua leg tura direct cu profesorii copiilor t i, po i deveni implicat în via a colii în general, 

po i s  devii activ în politica educa ional   mai extins . 
Ca p rinte, e ti îndrept it s  tii ce fac copiii t i la coal , cum se descurc  i s  aduci în discu ie 

problemele care le-ar putea afecta progresul. În mod obi nuit, exist  dou  modalit i prin care colile 
te in la curent cu ceea ce se întâmpl : carnetul de note i edin ele cu p rin ii. 

La prima vedere, edin ele cu p rin ii par a fi oportunit i pentru profesori, p rin i i elevi de a 
discuta relaxat, de a- i compara noti ele i de a face planuri. În practic , ele se pot dovedi unele dintre 
cele mai enervante evenimente ale anului colar: o succesiune de conversa ii scurte, tensionate, în 
urma c rora r mân mai multe lucruri nespuse decât spuse. Pentru unii p rin i, acestea pot reprezenta 
unele dintre rarele ocazii când vin la coal . În spatele lor pot s  mocneasc  tot felul de sentimente, 
nu toate pl cute. Unul dintre  motivele pentru care aceste întâlniri pot fi stresante este c  au loc forte 
rar, poate de dou  sau de trei ori pe an, de obicei când se distribuie carnetele de note. Dac  are loc 
vreo edin  ad-hoc, ea se datoreaz , cel mai adesea, unei probleme, ceea ce spore te tensiunea. Cu 
excep ia unei scurte întâlniri la por ile colii, unii p rin i nu mai au alt contact cu profesorii copiilor 
lor. 

O metod  de a îmbun t i colaborarea este de a organiza mai multe întâlniri i edin e de lucru 
regulate. Unele coli fac acest lucru, iar întrunirile se pot dovedi a fi foarte valoroase. Dar, uneori 
timpul este limitat pentru toat  lumea i via a este agitat . Ast zi, îns , exist   i alte mijloace de a 
colabora. Odat  cu proliferarea tehnologiilor mobile, o serie de aplica ii permit acum profesorilor, 
p rin ilor i elevilor s  in  pasul unii cu al ii ori de câte ori au nevoie. Folosindu- i telefoanele sau 
tabletele, ei pot posta imagini, fotografii, filme video, note audio sau scrise în portofoliile digitale ale 
elevilor, care documenteaz  activit ile i progresul elevilor pe parcursul anului. P rin ii pot accesa 
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aceste materiale oricând doresc. Ei pot vedea exemple ale muncii copiilor lor pe m sur  ce se 
desf oar , s -i asculte citind i s  vad  filme video în care ace tia sunt implica i în tot felul de 
activit i împreun  cu al i copii. P rin ii pot posta comentarii i întreb ri pentru profesori, iar ace tia 
le pot oferi sprijin adaptat, în func ie de necesit i, acas , atunci când este necesar. 

Conlucrarea cu profesorii pentru  a- i ajuta proprii copii este primul motiv pentru a deveni mai 
implicat în coal . P rin ii trebuie s  in  leg tura cu profesorii, pentru un feedback constant. 

De-a lungul cariei mele profesionale pot spune c  
am avut o colaborare foarte frumoas  cu p rin ii elevilor 
mei. edin e lunar sau chiar mai des, particip ri la unele 
lec ii demonstrative, la serb rile colare(cel pu in 3 pe 
fiecare an colar), unde p rin ii veneau i pavoazau 
clasa, efectuarea unor excursii în care p rin ii î i 
înso eau copiii, înso irea copiilor în centrul comunei, la 
monumentul eroilor, unde urm reau programe artistice 
ale elevilor din coala noastr  ,cu ocazia Zilei Eroilor sau 
Zilei Comunei, în derularea unor proiecte tematice, la 
desf urarea unor concursuri colare. La activit ile de 
Cerc pedagogic sau la unele vizite ale profesorilor din 
diverse ri( Bulgaria, Fran a, rile incluse în Proiectul Comenius) m  sprijineau în preg tirea 
materialelor, a aranj rii claselor, a primirii musafirilor, a inutei elevilor, care era impecabil  de 
fiecare dat .    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În anii recen i, p rin ii au devenit alia ii copiilor împotriva profesorilor. E o abordare proast , 
care dilueaz  autoritatea didactic  i transform  coala într-un spa iu sindical , aglomerat cu peti ii, 
reclama ii, revendic ri maximale i indulgen  crescând . Dac  apare un derapaj, p rintele trebuie  
s -l discute cu profesorul, în absen a copilului. 

Lucr m cu oamenii i este posibil ca într-o zi, pe nea teptate, s  te treze ti cu cineva nemul umit 
fa  de tine , fa  de cum gânde ti sau ac ionezi. Cât ai clipi, escaladeaz  conflictul, dac  nu e ti 
persuasiv, dac  nu tii s - i controlezi emo iile. Secretul este s  tim a asculta omul i s  fim empatici 
cu el.   
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“ Cu copiii e u or. Cu p rin ii  e mai greu. Încearc  în permanen  s  rezolve probleme în locul 
lor. Ghiozdanul este prea greu, prea multe teme, copiii nu mai citesc lectur  suplimentar  etc.  Auzim 
frecvent aceste repro uri în ultimul timp.” M-am confruntat cu o situa ie asem n toare , chiar la prima 
edin  din clasa preg titoare, când mama unui b ie el sus inea cu t rie c  coala nu-i mai înva  pe 

elevi s  citeasc  lectur  suplimentar , lucru tiut de la fiica ei cea mare.  Cu mult calm le-am explicat  
c  nu  po i, de pild , încuraja practica lecturii dac  odraslele nu te v d niciodat  cump rând, citind 
sau comentând o carte. Dac  nu le duci, de mân  în libr rii. Dac  nu cau i libr riile în ora ele unde 
faci turism, dac  nu le ar i, acas  sau în lume, obiectul numit bibliotec . Din acel moment am stabilit 
ca fiecare p rinte s  cumpere sau s  împrumute o carte de la bibliotec  i s  citeasc  copilului 
s pt mânal câte o poveste, iar în fiecare zi de luni s  aduc  acea carte la coal . P rin ilor le-a pl cut 
mult ideea i s-au a ternut pe treab . Împreun  încerc m s  le insufl m dragostea pentru lectur . Dup  
câteva luni de coal , când elevii au înv at mai multe litere, au început s  citeasc  singuri scurte 
pove ti. 

 

       

 

 

 

 

 

Activitatea de zi cu zi la clas  nu este doar o diad : profesor-elev. To i factorii care “înconjoar ” 
climatul colar au o importan  aparte i dintre ace tia p rintele este cel care poate s  fie un partener 
sau un adversar al cadrului didactic în cadrul procesului de devenire al elevului. Un bun cadru didactic 
trebuie s  treac  dincolo de o bun  în elegere a clasei i a profilului elevilor cu care lucreaz , el trebuie 
s  ajung  s  în eleag  ce p rin i au “ în spate” elevii s i  i cum poate s  colaboreze bine cu ace tia 
în folosul genera iei care cre te în b ncile colare(fizice sau online). Indiferent ce p rin i vor avea 
elevii din clasa noastr , autoritari, democratici, permisivi sau neimplica i, trebuie s  în elegem c  
avem fiecare dintre noi  nevoie s  ne în elegem mai bine pe noi i pe ceilal i pentru ca procesul de 
înv mânt s  fie unul optim.  
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ASPECTE ALE MOTIVA IEI ÎN PROCESUL DE EDUCA IE 

 

Prof. Florentina R c t ianu 

 
Argument 
 
În contextul unei paradigme postmoderne, caracterizate de estomparea marilor nara iuni 

axiologice, una dintre problemele cele mai acute cu care ne confrunt m, în calitate de profesori, este 
diminuarea tot mai accentuat  a motiva iei pentru înv are pe care o manifest  elevii no tri. Din 
interesul pentru acest aspect s-a n scut scurta survolare de fa  a problematicii motiva iei, printre ale 
c rei obiective se num r  relevarea pârghiilor motiva ionale din cadrul înv rii, configurarea unei 
tipologii a motiva iei colare i a posibilelor strategii de optimizare a acesteia. 

 
Motiva ia. Definire. Tipologie 
 
Motiva ia se refer  la totalitatea st rilor i proceselor cognitiv-afective care pot declan a, 

orienta i sus ine diferite conduite i activit i. Dac  motivul reprezint  orice stare care ar putea cauza 
un comportament, motiva ia este o rezultant  a tuturor motivelor active la un moment dat i care 
ac ioneaz  cu for e diferite i uneori chiar în direc ii opuse. O definitie mai completa  este cea oferita 
de  Al.Rosca : prin motivatie intelegem totalitatea mobilelor interne ale conduitei,  fie ca sunt 
innascute sau dobandite, constientizate si neconstientizate , sumple trebuinte filozofice sau idealuri 
abstracte.Motivatia este factorul care determina organismul sa actioneze si sa urmareasca anumite 
scopuri. Cei mai multi psihologi accepta azi ca motivatia umana include trebuinte, tendinte, intentii, 
dorinte, motive, interese, aspiratii, convingeri. 

Exist  mai multe tipuri de motiva ii: 
 Motiva ia intrinsec  – se declan eaz  în structura intim  a elevului, sus ine energetic, volitiv 

din interior înv area. Evaluarea i autoevaluarea sunt foarte importante în dezvoltarea motiva iei 
intrinseci a elevului. Faptul c  elevul con tientizeaz  performan a atins , factorii care au condus la 
ob inerea acesteia dar i obstacolele întâmpinate contribuie la o bun  înv are. Feedback-ul continuu, 
încurajarea din partea cadrelor didactice, dar i a familiei fac ca elevul s  doresc  ob inerea 
performan elor, s  nu perceap  înv area ca pe o corvoad . Motivatia intrinseca isi are sursa in insasi 
activitatea desfasurata si se satisface prin indeplinirea acelei activitati. Ea il determina pe individ sa 
participe la o activitate pentru placerea si satisfactia pe care aceasta i-o procura, fara a fi constrans de 
factori exteriori. Forma de baz  a motivatiei intrinseci este curiozitatea, ce exprima nevoia de a sti, 
de a-si largi orizontul de cunoastere. Activitatea de invatare este motivata intrinsec, este sustinuta de 
o nevoie interioara de cunoastere, de pasiune pentru un anumit domeniu, de placerea de a înv a. 

 Motiva ia extrinsec  – preponderent în situa iile de instruire bazate pe autoritate, pe 
constrângere, pe sisteme rigide de apreciere, este exterioar  ac iunii de înv are, elevului nu-i este 
specific  o stare afectiv  favorabil  înv rii. Motivatia extrinseca este aceea a carei sursa se afla in 
interiorul individului si a activitatii de invatare. Angajarea in activitate e vazuta ca un mijloc de 
atingere a unor scopuri si nu ca un scop in sine. Daca un elev invata pentru a primi anumite 
recompense, din dorinta de a fi  primul  in clasa,  ori din teama unui esec sau din teama de pedeapsa, 
atunci spunem ca activitatea de invatare este motivata extrinsec. În cadrul motiva iei extrinseci exist : 
dorin a de afiliere (copilul înva  pentru a face pl cere familiei, profesorului); tendin ele normative (el 
este obi nuit s  se supun  normelor); teama de consecin e (frica de pedeaps , de repeten ie etc.) sau 
ambi ia (care-i transform  uneori pe ceilal i în rivali). 
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Fiecare dintre tipurile de motiva ie mai sus amintite pot fi analizate i în func ie de alte criterii, 
foarte importante în analiza motiva iei colare, pentru înv are -  spre exemplu motiva iile pot fi : 

 fluctuante (preferin a pentru subiectul unei anumite lec ii), sau stabilizate (interesul stabil 
pentru o disciplin  de studiu - ex. informatic , o limb  str in ) 

 generale (ex. motiva ia de a cunoa te cât mai multe lucruri), sau specifice (interesul pentru 
dezvoltarea unor competen e particulare – ex. informatice, sportive) 

 con tientizate (ex. motiva ia pentru îmbun t irea rela ion rii sociale), sau necon tientizate 
(ex. tendin a incon tient  de a evita, sau a prefera un anumit stil de interac iune social ) 

 de apropiere (preferin a pentru o disciplin ) sau de evitare (ex. – a înv a pentru a evita 
corigen a) 

 individuale (motiva ia de a ob ine performan e într-un anumit domeniu, sau colective 
(motiva ii altruiste, de întrajutorare colegial ) 

 de competi ie (ex. scopul de a–i întrece pe ceilal i i de a creea o impresie favorabil ), sau de 
competen  (dorin a de a deveni foarte priceput într-un anumit domeniu) 

 externe (ex. dorin a de a impresiona persoanele semnificative sau de a evita pedeapsa), sau 
interne (ex. interesul de a deveni competent într-un domeniu, sau de a stabili / consolida anumite 
rela ii) 

 intense (motiva ia de a câ tiga o competi ie în derulare) sau mai pu in intense (interesul pentru 
o anumit  disciplin ) 

 adaptative (ex. – motiva ii de rela ionare social  pozitiv , de cooperare, de dezvoltare a unor 
abilit i) sau mai pu in adaptative (ex. motiva ii de evitare a studiului, sau a rela ion rii intergrupale, 
de dominare) 

 proximale (imediate) (ex. de a ob ine o not  bun ), sau distale (îndep rtate) (ex. de a- i forma 
anumite competen e specifice, de a intra la o facultate dorit ) 

 educa ionale (ex. de a cunoa te cât mai multe lucruri i a dobândi expertiz  în diferite domenii 
de studiu) sau sociale (de a creea i sus ine rela ii interpersonale semnificative; de a dobândi 
competen e de comunicare i rela ionare social  eficient ), .a. 

 

Corelarea mai multor tipuri de motiva ii enumerate mai sus poate duce la configurarea tabloului 
de mai jos:  

Motiva ii interne Motiva ii externe 
 
 Motiva ii 
de apropiere 

 Preferin a /interesul pentru anumite 
discipline de studiu 
 Scopul /aspira ia de a- i dezvolta 

un anumit traseu educa ional i 
voca ional. 
 Inten ia de a- i dezvolta anumite 

competen e specifice 

 Dorin a de a- i mul umi p rin ii, sau 
alte persoane semnificative 
 Anticiparea unor recompense   

(ex. apreciere social , burse de studiu, 
posibilitatea de a- i 
construi  cariera  i   stilul  de via  
dorit) 

 
Motiva ii 
de 
evitare 

 Evitarea e ecului colar i 
profesional i astfel a 
autodevaloriz rii, a stimei de sine 
sc zute 
 Evitarea incompeten ei  
 Evitarea inadapt rii i  involu iei 
 Evitarea plictiselii 
 Descre terea anxiet ii fa  de 

viitor 

 Evitarea penaliz rilor din parte 
familiei sau profesorilor 
 Evitarea e ecului colar (ex. 

corigen , repeten ie) i de inadaptare 
social  ulterioar  (ex. lipsa unei 
meserii) 
 Evitarea respingerii i  izol rii sociale 

(ex. de c tre prieteni, colegi) 

 

Interesele i particularit ile de vârst  
 

La vârstele colarit ii sunt foarte des întâlnite fluctua ii i imprevizibilit i motiva ionale, 
datorit  tranzi iilor prin stadii succesive  i foarte rapide de dezvoltare. Prin urmare, orice  demers de 
diagnoz  sau de interven ie la acest nivel trebuie s  in  cont foarte serios de constrângerile i 
permisivit ile  de func ionare pe care le impun etapele de dezvoltare . 
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Potrivit lui Erikson, (1987) în fiecare perioad  de vârst  predomin  anumite dileme identitare, 
care vor activa acele seturi motiva ionale care au relevan a cea mai mare pentru rezolvarea lor. 

 Perioada 6-12 ani, este caracterizat  de tendin a general  de autoanaliz  i definire a sinelui 
în termeni de competen e: “Fac la fel de bine ca ceilal i?”. Copilul va fi motivat s  se compare mereu 
cu ceilal i copii de vârsta lui, dar i cu modelele pe care le admir . Domin , a adar, interesele de 
cunoa tere i în elegere; de perfec ionare a unor abilit i; a unor competen e generale i specifice –
majoritatea îns  cu tent  predominant extrinsec , în scop de performan  demonstrativ  i de 
management al impresiei. În func ie de performan ele ob inute, de înt ririle pozitive sau negative pe 
care le ob in din exterior, copiii tind s  stabilizeze sentimente de inferioritate sau  valoare  personal  
pornind de  la eficien a lor general  sau specific  .   

 Perioada 12-18 ani este marcat , potrivit lui Erikson, de dilema identitar  “Cine sunt eu?”. 
Preocuparea principal  a acestei vârste este definirea identitar  astfel încât s  cuprind  
deopotriv   criteriile externe, dar i tendin ele interne de dezvoltare. Interesele sunt orientate spre 
g sirea unui echilibru între dezvoltarea unor competen e valorizate personal i a celor valorizate 
social, respectiv spre crearea unui traseu de carier  dorit. Prin urmare domin  atât motiv iile intrinseci, 
dar i cele extrinseci, cele de cunoa tere general  i specific , de conturare a unei imagini de sine mai 
stabile i mai clar diferen iate, de direc ionare a preocup rilor i optimizare a unor competen e 
specifice; de exprimare personal  original  i de stabilire a unor rela ii semnificative cu cei din jur. 
Interesele i preocup rile care încep s  se cristalizeze în aceast  perioad  sunt foarte importante 
pentru tendin ele ulterioare de dezvoltare personal , pentru stilurile decizionale i nivelul de aspira ii, 
respectiv pentru consolidarea sentimentului de eficien  personal  general  sau specific .     

 
Factori motiva ionali 
 
Specificul de manifestare a fiec rei dintre componentele motiva ionale este influen at de dou  

categorii de factori motiva ionali:  
 Factori interni – referitori la caracteristicile personale predominant înn scute (vârsta, genul, 

rasa, bioritm specific, tr s turi temperamentale, alte predispozi ii specifice, stare general  de s n tate, 
dar i caracteristicilor dobândite i stabilizate în timp (cuno tin e, abilit i, deprinderi, atitudini, 
valori, credin e specifice despre eficacitatea în sarcini adaptative specifice i generale, stil 
atribu ional, valoare personal , stiluri cognitive, de reac ie afectiv , rela ionale, adaptative i de 
ap rare). 

 Factori externi - reprezenta i de influen ele contextuale generale sau specifice  familiale, 
educa ionale, cultural-sociale generale, de resursele (materiale, informa ionale, timp, sociale/ suport 
psihologic), constrângerile i oportunit ile de  dezvoltare i experien ele de înv are (sarcini, 
structuri, modele, valori, norme,  feed-back, roluri, statut) pe care acestea le ofer . 

 

Teorii ale motiva iei centrate pe individ: 
 Teoria nevoilor lui A. Maslow 
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Cât timp o nevoie nu este satisf cut , ea constituie o surs  de motivare. În momentul în care ea 
a fost satisf cut , nevoia de nivel superior va deveni o nou  surs  de motivare. 

 Teoria lui McClelland: 
 Nevoia de împlinire de sine – dorin a permanent  a individului de a dori reu ita i 

autodep irea; 
 Nevoia de putere – dorin a de a-i influen a pe ceilal i i de a-i conduce. Este foarte puternic  

în cazul celor care au o profesie în domeniul managementului întreprinderii; 
 Nevoia de afiliere – dorin a de a stabili, men ine i consolida o rela ie afectiv  pozitiv  cu 

ceilal i. 
 Teoria a tept rilor sau Teoria lui VROOM: 

Motiva ia este prezentat  ca rezultanta unei serii de a tept ri. Exist  trei timpi ai a tept rii: 
 E – nivelul de expecta ie: sunt capabil s  fac aceast  munc ?  
 I – instrumentalitatea: cred c  sunt capabil s  fac aceast  munc , dar voi ob ine astfel ceea ce 

doresc?  
 V- valen a: cred c  sunt capabil s  fac aceast  munc  i c  astfel voi putea ob ine ceea ce îmi 

doresc. Dar ceea ce îmi doresc este cu adev rat important pentru mine?  
Teorii ale motiva iei generate de întâlnirea individului cu mediul s u: 
 Teoria câmpurilor – Lewin. Motivarea individului este generat  de atrac iile sau barierele 

prezentate în mediul în care individul î i desf oar  activitatea.  
 Teoria lui Nuttin. Unitatea de baz  ce trebuie studiat  nu este nici Individul, nici Mediul ci 

interac iunea Individ-Mediu. Interac iunea Individ-Mediu genereaz  adev ratele motiva ii. 
 
Strategii motiva ionale: 
 
1. Modelul ARCS 
Deseori, motiva ia este conceput  ca o secven  de evenimente, care const  din:  
Attention (aten ie) 
Relevance (relevan ) 
Confidence (încredere) 
Satisfaction (satisfac ie) 
1.    Profesorul capteaz  Aten ia elevilor, apoi ... 
2.    ... ofer  Relevan  celor predate, conform scopurilor personale ale elevilor i necesit ilor 

acestora. 
3.    Atunci când procesul instructiv-educativ se desf oar  eficient, elevul cap t  Încredere în 

sine i în profesor. 
4.  În urma cuno tin elor recent asimilate, elevul ob ine Satisfac ia, care asigur  continuitatea 

procesului de înv are. 
2. Alte strategii: 
 Remunerarea simbolic  a succesului 
 Responsabilizarea prin implicare în activit i a elevilor 
 Predarea inductiv  
 Utilizarea emo iilor pozitive. 
  Gestionarea intensitatii motivatiei 
 Educarea elevilor pentru autogestionarea motiva iei (Supramotivare in sarcini simple; 

Submotivare u oar  in sarcini complexe) 
 Manipularea motiva iei de c tre profesor (Mesaje relaxante in sarcini simple; Mesaje 

mobilizatoare in sarcini complexe) 
 nu a teapt  apari ia spontan  a motiva iei, ci creeaz  condi ii de înv are stimulative: prezint  

clar scopurile, eviden iaz  perspectiva aplicabilit ii cuno tin elor i sporul de cuno tin e; 
 dezvolt  impulsul cognitiv reducând accentul pe înv area pentru not , examene; utilizeaz  

noul, surpriza, disonan a cognitiv -  creeaz  curiozitate, tendinta spre explorare 
 entuziasmul profesorului fa  de disciplina predat ; 
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 Captarea i men inerea interesului elevilor - alegerea unor exerci ii atractive, prin explorarea 
mediului; 

 Favorizarea explor rii mediului, asigurarea calitatii de agent: elevul s  fie surs  a unor 
schimb ri – înt re te sentimentul de control al elevului i intensific  m.intrinsec  

 Utilizarea competi iei i compara iei cu sine i mai pu in cu colegii; 
 evitarea nivelurilor foarte înalte de motiva ie i presiunea continu  asupra elevului (Ausubel, 

1981, p.447); 
 analiza i reajustarea sistemului de recompense i pedepse în func ie de evolu ia elevilor; 
 valorizarea elevului ca personalitate, aprecierea succeselor, calit ilor; 
 Crearea de situa ii de interactivitate; 
 Folosirea erorii ca ocazie de înv are, acordarea dreptului de a gre i; 
 evaluare formativ , evitarea amenin rii cu nota mic , nepromovarea,  
 încurajarea interevaluarii i autoevaluarii (Auger et al., pp. 78-81). 
 imagerie dirijat . Acest exerci iu solicit  elevii s – i imagineze ce le-ar place s  devin  în 

viitor i de ce ar avea nevoie pentru a- i atinge acest scop. Rolul acestui exerci iu este de a-l ajuta pe 
elev s  se focalizeze pe propriile sale dorin e/aspira ii i s  devin  mai specific în leg tur  cu ceea ce 
dore te s  ob in  prin frecventarea unei anumite coli (forme de înv mânt). Exerci iul îi poate ajuta 
pe elevi s  fac  o conexiune între ac iunile curente si scopurile lor.         

 crearea unei imagini mentale motiva ionale. Exemple de imagini mentale cu rol motiva ional 
pe care le-au utilizat unii elevi i studen i: “M  v d în halat alb, examinând pacien i.”; “M  v d în 
fa a clasei de elevi, predând copiilor “; “Aud sonata mea preferat  i asta îmi reaminte te c  vreau s  
muncesc pentru a avea o carier  în muzic .” 

 dezvoltarea unor auto-instruc iuni adaptative. Acestea pot fi instrumente puternice de cre tere 
a motiva iei. Spunându- i mereu: ”Nu sunt bun la coal  i nu îmi place aici” elevii se descurajeaz  
i î i reduc motiva ia pentru înv are. Utilizarea unor instruc iuni de genul “ tiu c  pot s  ob in mai 

mult dac  muncesc mai mult” are ca efect cre terea motiva iei pentru studiu.  
 alegerea unui obiect-simbol al aspira iilor sale. Ex.un elev poart  mereu cu sine un con de 

brad pentru a-i reaminti de dorin a lui de a deveni biolog. 
 planificarea unor activit i care s  realizeze trecerea de la studiul actual la aplica iile din 

domeniul carierei vizate. Este imporant s  ajutam studen ii s  vad  partea practic  a ceea ce înva  în 
clas  sau laborator.   

 formularea de scopuri specifice. Pentru fiecare perioada de studiu elevul poate stabili scopuri 
realiste, precum: “Voi citi 30 pagini din cartea mea de chimie”. Avand un scop specific putem creste 
motivatia si crea un sentiment pozitiv atunci cand scopul este atins.  

 dezvoltarea unor strategii pentru tolerarea discomforului creat de studiu. Izolarea, stresul, 
anxietatea generate de studiu sunt deseori cauzele pentru care elevii/elevii abandoneaz  prematur 
înv area. Consilierul poate ajuta elevii sa identifice sentimentele si gandurile experientiate inainte 
sau in timpul  studiului si sa dezvolte strategii pentru construirea tolerantei la discomfort. Se pot 
utiliza tehnici de managment al stresului, care sa faciliteze cresterea concentrarii in timpul perioadei 
de studiu. 

 aplicarea subiectelor la situatii personale, facandu-le astfel mai interesante. Ex. Aplicarea 
principiilor din sociologie la finante sau marketing 

 utilizarea sprijnului academic disponibil. Pentru a usura intelegerea unui material de studiu se 
poate recurge la: grupuri de studiu, tutori, discu ii pe internet, etc. 

 crearea unei re ele de suport. Elevii pot recurge la formarea unor perechi cu rol de suport in 
realizarea scopurilor. Se pot forma grupuri în care fiecare membru poate sa fixeze scopuri in ceea ce 
priveste studiul si apoi sa se verifice in grup si sa se discute nivelul de succes in atingerea scopurilor. 

 evitarea suprasolicitarii printr-un management eficient al timpului. Alternarea studiului cu 
sesiuni de relaxare creste motivatia si concntrarea de-a lungul timpului. Se recomanda ca un elev de 
gimnaziu  / liceu  sa ia o pauza de 10 minute pe ora, si 30 minute la fiecare 2-3 ore de studiu.  

 mentinerea unui program de somn adecvat si a unei diete sanatoase. Un corp obosit nu te ajuta 
sa studiezi eficient, iar un studiu eficient duce la scaderea motivatiei. Dupa o perioada de presiune 
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colar  crescut , in timpul careia somnul bun si dieta sanatoasa au fost greu de mentinut, elevii sunt 
sfatuiti sa-si restabileasca stilul de viata sanatos pe care l-au practicat inainte. 

 controlul mediului de studiu Intreruperile constante determin  sc derea motivatiei pentru 
studiu. Exista numeroase modalitati de control al mediului. Dintre acestea amintim: afi area semnului 
de ”Nu derajati”, scoaterea telefonului din priz , îndep rtarea surselor de zgomot, etc. 

Dac  nici una din modalit ile de motivare nu are succes, profesorul va preda în absen a 
motiva iei i va asigura mici succese. Succesul devine factor motiva ional pentru activit ile de 
înv are ulterioare. 

 
 
Bibliografie:  
 
1. Viorel Mih, Psihologie colar , Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de psihologie i 

tiin e ale educa iei, 2010. 
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Implicarea familiei în educa ia copiilor 

R ceanu Danubia-Ileana, professor de limba i literatura român                                             
la Liceul Tehnologic Bîlteni, jude ul Gorj 

 

 
„ Cei apte ani de acas ” este o expresie tot mai des auzit  i care implic  o responsabilitate 

foarte mare. Un rol esen ial în via a fiec rui copil îi revine familiei. De aceea este deosebit de 
important ca p rin ii s  fie mereu al turi de copiii lor pentru ca ace tia s  se simt  preteja i i spijini i. 
Sunt tot mai des întâlnite situa iile în care p rin ii î i las  copiii în grija bunicilor i pleac  în 
str in tate. Ei opteaz  pentru aceast  variant  crezând c  în felul acesta îi ajut  i le ofer  tot ce au 
nevoie. Dar, în realitate, îi priveaz  de ceea ce este mai de pre , i anume dragostea lor. Chiar dac  
sunt îngriji i foarte bine, o alt  persoan  nu poate suplini lipsa celor care le-au dat via .  

 
Familia este un fenomen complex, care include un ansamblu de rela ii natural-biologice i 

sociale. Familiile au rol important în formarea personalit ii copilului, viitorul adult, deoarece 
personalitatea nu este înn scut , ci ea trebuie ,,construit ”. Copilul nu este decât ,, un candidat la 
umanitate”. În cadrul copil riei  trebuie asigurate condi iile necesare procesului de ,, umanizare” a 
individului, de asimilare a naturii sale umane. Angrenând copilul într-un anumit sistem de rela ii 
socio-afective i socio-culturale, familia îi propune i îi impune, în acela i timp, c ile i modalit ile 
de realizare a naturii sale umane.  

 
În fiecare familie trebuie s  se manifeste o rela ie de colaborare i prietenie între to i membrii 

acesteia. Aceast  afec iune se combin  cu grija pentru viitorul copiilor, preg tindu-i s  devin  cet eni 
destoinici ai rii, nu reprezint  numai apanajul familiei.  

 
Îndemnul „ S  fii cuminte!” adresat de c tre p rin i în special de mam , în copil rie, ne este 

întip rit tuturor în munte. Dac  îl analiz m cu aten ie, ce reprezint  el în zilele noastre i în diferite 
etape ale vie ii copilului? E cuminte copilul care se supune, fie din respect fa  de p rin i, fie din 
teama de a nu fi pdepsit?! Nu este cuminte copilul sau preadolescentul care nu accept  p rerile altora, 
atunci când este convins c  are dreptate i c  p rerile altora nu sunt de acceptat, nefiind argumentate?! 

 
În calitate de educatori, premerg tori educa iei colare, p rin ii au nevoie s  fie ini ia i în 

cunoa terea tr s turilor fire ti ale diferitelor vârste, mai ales vârstelor „ problem ” (preadolescen a, 
adolescen a), pentru a le putea acorda propriilor copii dreptul de a tr i conform cerin elor vârstei lor.  

 
Familia este cea care î i pune amprenta asupra personalit ii copilului i îl înva  cum s  se 

comporte în societate, dar i cum s  ac ioneze pentru a dep i obstacolele pe care le vor întâmpina în 
via . Un copil puternic are în spate ni te p rin i hot râ i, responsabili care au tiut s -l înve e s  
dinsting  între bine i r u, între curaj i la itate.  

 
Respectul fa  de ceilal i este o calitate care se dobânde te în primii apte ani din via a fiec rui 

copil. De asemenea, p rin ii sunt primii care îl ajut  pe copil s - i formeze o p rere pozitiv , dar 
realist , despre sine însu i, oferindu-i întotdeauna impresia c  este inteligent i c  poate mai bine i 
mai mult. Din primii ani de via  copiii trebuie ajuta i s  fie sociabili, apropiindu-i de lume. P rin ii 
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care se gândesc s -i scuteasc  de suferin , permi ându-le s  nec jeasc  anturajul prin îmbufnare i 
obiceiuri urâte, gre esc, deoarece, în afara familiei, aceste atitudini nu sunt rentabile. 

 
Tot familiei îi revine un rol important în orientarea profesional  a copiilor, care asigur  

existen a de mâine individual  i social  a copilului.  
 
 
Bibliografie: 
 
Scarlat, Elena, Mihart, Corina, Caiet de consiliere i orientare colar , Editura Gabriel, 

Bucure ti, 2008 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copilului 
 

R cuci Daniela – Prof. înv. primar 

coala Gimnazial  ona 

 
,,Meseria,, de p rinte este grea. Responsabilitatea care cade pe umerii p rintelui este una 

imens . El este modelul pe care copilul îl urmeaz . De modelul în care p rintele î i îndepline te rolul 
depinde viitorul copilului.  

 
Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalit i armonioase, c ldura 

c minului p rintesc, afec iunea p rin ilor, în elegerea familiar  sunt esen iale. În cre terea, educarea 
i formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corect  a în elegerii i afec iunii cu 

autoritatea p rinteasc , astfel încât s  lucreze disciplinat, dar cu pl cere, respectându- i i iubindu- i 
p rin ii. Dac  sunt neascult tori sau gre esc uneori ,,s -i pedepsim cu vorba,,, s  le explic m calm i 
cu fermitate ce au gre it, vorbindu-le ca unor ,,prieteni,, care ne în eleg i pe care-i iubim. S  nu 
insult m, s  nu lovim copilul atunci când a gre it, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul 
se va îndep rta suflete te de noi. 

 
Atunci când copilul aduce note mari sau face fapte bune, trebuie s -l r spl tim cu afec iune, 

laude, dar s  nu condi ion m ob inerea unor daruri de rezultatele la înv tur  i s  nu exager m cu 
r splata. Vom ob ine în acest fel modificarea în r u a comport rii copilului, care devin neascult tori, 
înc p âna i, nest pâni i, r sf a i. 

 
,,Meseria,, de p rinte este grea. De aceea trebuie s  fim buni p rin i, plini de afec iune, pentru 

ca grija i toate eforturile noastre s  fie r spl tite prin dragostrea i bunele rezultate ale copilului. 
Adev rata c ldur  familiar  se afl  în familiile în care p rin ii sunt în rela ii bune, se preocup  

cu dragoste, dar i cu autoritate p rinteasc  de copiii lor, pentru care sunt modele demne de urmat. 
,,Meseria,, de dasc l este grea. Un rol important în via a copilului îl reprezint  coala i tot ceea 

ce este legat de activitatea colar . 
 
Copilul vine la coal  cu un mic bagaj de cuno tin e i cu ,, cei apte ani de acas  ,,. Prin munca 

asidu  a dasc lilor, coala contribuie la acumularea cuno tin elor, la dezvoltarea unei personalit i 
armonioase în plan spiritual i moral. Ea pune la dispozi ie locul i resursele cu ajutorul c rora copilul 
î i croie te drumul spre viitor, spre a fi un om preg tit pentru ceea ce urmeaz  dup  finalizarea 
acesteia, atât în via , cât i în carier .  

 
coala are rolul, în afar  de cel strict pedagogic, s -l înve e pe copil cum s  se descurce printre 

cei asemenea lui, s -l ajute s  aib  un program, s  fie disciplinat, s -i formeze cultura general  i 
chiar s -l preg teasc  pentru o meserie.  

 
A adar, în afar  de menirea pe care o are, de a-l înv a pe copil s  citeasc , s  scrie, s  în eleag  

informa iile, poate cea mai important  lec ie pe care un copil o înva  la coal  este cum s  se descurce 
în via . Un cadru didactic bun este cel care tie cum s -i înve e pe elevi, nu numai lec iile, ci i 
disciplina i autocontrolul. 
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,,C ci ei vor fi în lume i în via  
A a cum noi le-am spus i ar tat, 
Iar ei, la fel vor de pova - 

i-un lung popor e-acum de noi format.” 
Traian Dorz 
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Educa ia începe din familie 

Prof. Rad Florina-Giorgiana, 

C.S.E.I. Nr. 2 Bistri a  
 

 

Dezvoltarea corect  a copilului începe din familie, p rin ii având un rol de baz  în acest proces 
de lung  durat . Comunicarea permanent  i aten ia pe care m micile i t ticii trebuie s  le ofere din 
plin celor mici vor fi abordate neap rat într-o manier  constructiv , înc  de la na tere. Din p cate, 
unii p rin i încearc  s  fac  educa ie prin amenin ri, pedepse fizice, ipete i jigniri, considerând c , 
dac  vor fi mai blânzi, atunci î i vor pierde din autoritate.          

Provoc rile parentale sunt foarte numeroase i, uneori, îi surprind pe adul i cu garda jos. Rela ia 
s n toas  p rinte-copil i educa ia pozitiv  pot deveni realitate cu r bdare, iubire i cu cât mai multe 
informa ii în ce prive te interac iunea cu micu ul. 

Educarea copilului începe înc  de la na tere. Acest lucru ajut  la modelarea personalit ii 
omului. A adar, familia exercit  o influen  adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  din acest 
mediu o mul ime de cuno tin e, atitudini, deprinderi, modele i obi nuin e de comportament. 

Gr dini a este urm toarea etap  în dezvoltarea copilului pre colar i este un element esen ial al 
procesului. Educa ia copilului de 3 ani poate continua în aceast  institu ie de înv mânt, dar r mâne 
esen ial  existen a armoniei dintre cele dou  medii, educa ional i familial, cel din urm  continuând 
permanent s  aib  o influen  dominant . 

Platon era cel care definea educa ia ca fiind o ”art  de a forma bune deprinderi sau de a forma 
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. Cea contemporan  urm re te, îns , 
urm toarele direc ii: 

 se pune un accent tot mai mare pe om; 

 se dore te dezvoltarea calit ilor umane; 

 se îndreapt  c tre preg tirea pentru via ; 

 are în vedere întreb ri asupra existen ei etc.  

Pentru a educa un copil în direc ia bun , m micile i t ticii trebuie s -i îndrume cu mult  
în elepciune, s  nu fie prea permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s -i fac  ferici i într-una. 
Uneori, trebuie s  le refuze accesul la anumite lucruri i s  le spun  „Nu”. De asemenea, tot în seama 
educa iei parentale cade i crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  le aib . Dac  
nu vor fi aplicate, ace tia vor ajunge s  cread  c  întreaga lume se învârte în jurul lor. 

În concluzie, educa ia în familie este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a oric rui copil. Cel 
mai eficient mod de a-l trata este cu iubire, compasiune i în elegere. 

 

Bibliografie: 
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PARTENERIATUL COAL -FAMILIE 

 ÎN REALIZAREA AC IUNILOR EDUCA IONALE 

 

RADA IONELA PETRINA 

COALA GIMNAZIAL  ANTON PANN, RM. VÂLCEA 

 

Termenul de „parteneriat coal -familie” este folosit pentru a sublinia faptul cã colile i  
familiile împart responsabilitã ile care vizeazã copiii, prin suprapunerea sferelor de influen ã.  

coala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde dep ind 
constrângerea dependen ei materne. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ie pe 
care copilul o prime te în familie, în coal  i de la comunitate.  

Deschiderile oferite de transform rile produse în societatea româneasc  de dup  1989 în 
procesul instructiv mi-au permis s  ini iez o serie de activit i educa ionale ce dep esc cu mult 
grani ele orelor de curs având convingerea c  numai printr-o deschidere larg  spre cunoa tere ne 
putem p stra i conserva valorile, ne putem în elege mai bine, ne putem numi „oameni ai planetei” i 
mai ales ne putem cunoa te i ne putem îndeplini visurile i aspira iile. 

Toate aceste convingeri le putem transmite copiilor, oamenilor ajutându-i s  înainteze 
folosindu-ne de experien a profesional , actul pedagogic, de creativitate i chiar de îndr zneal  uneori 
temerar . Al turi de coal , care asigur  maxima comunicare între genera ii, familia i comunitatea 
au o deosebit  valoare în formarea personalit ii copilului. Fiecare om vine pe lume cu o anumit  
zestre nativ , apoi gra ie climatului afectiv din familie, copilul cunoa te lumea din jur printr-un 
permanent dialog cu cei mari, înva  i poate s  iubeasc , comunic , se ghideaz  dup  anumite 
modele, imit  diferite ac iuni pân  î i formeaz  propriile valori, propriile principii despre lume despre 
via . Lec iile cu accentuat caracter practic, care oblig  la observa ie, la interven ie personal , dar i 
la cooperare plac i desc tu eaz  energiile mintale i suflete ti. Limbile se dezleag  cu u urin  i 
bucuriile reu itelor vor fi evidente. Întreba i la  activitate educativ /consiliere în cadrul orelor de 
Dezvoltare personal , sau cu orice alt  împrejurare: „Ce vre i s  deveni i?” primim r spunsuri ca: 
înv tor, primar, pop , doctor ca i tati, poli ist dar i domni oar , mam  etc. 

Exemple de prezentare a modelelor comportamentale sunt multe, dar, ca dasc l, modelator de 
suflete trebuie s  dore ti s  creezi acea comuniune familie - coal   în primul rând fiind sincer cu tine 
însu i i cu ceilal i în tot ce faci i ce gr ie ti, fiind dispus s  înve i mereu, alergând al turi într-o curs  
pentru cunoa tere c tre un el. Familia este elementul de baz  al societ ii; de s n tatea i durabilitatea 
ei depinde tr inicia peste veacuri a speciei omene ti. Atunci când familia este cinstit  dup  cuviin , 
societatea progreseaz , iar atunci când este subminat  de diferi i factori societatea îns i se clatin .  

coala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde dep ind 
constrângerea dependen ei materne. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ie pe 
care copilul o prime te în familie, în coal  i de la comunitate.   Rela ia coal -familie una în care 
fiecare factor interrela ioneaz  cu ceilal i. 

Colaborarea dintre coal  i familie presupune nu numai o informare reciproc  cu privire la tot 
ceea ce ine de orientarea copilului ci i înarmarea p rin ilor cu toate problemele pe care le comport  
aceast  ac iune. Educa ia moral-civic  urm re te formarea acelui set de competen e civice necesare 
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i suficiente, pentru a face din copil un locuitor al cet ii, un bun cet ean. Aceast  sarcin  nu trebuie 
s  se realizeze doar de c tre coal  ci, de acest lucru trebuie s  se preocupe i familia, pentru c  aici 
se formeaz  copilul în primul stadiu, i, mai târziu trebuie implicat  i comunitatea. Formarea unor 
viitori cet eni activi, responsabili începe, în elementele esen iale, cu motivarea elevilor pentru 
calitatea muncii, pentru deprinderi temeinice de munc  ce conduc la performan , cu aplicarea 
cuno tin elor filtrate de o gândire critic . 

Implicarea p rin ilor a condus la con tientizarea rolului lor în educa ia intra i extracurricular  
la nivel colar i le-a suscitat dorin a de a se implica mai mult material i logistic, în realizarea tuturor 
activit ilor propuse de înv tor . 

A forma um bun cet ean, a-l înv a pe copil s - i construiasc  civilitatea înseamn  a-l instrui 
i a-l educa civic. Necunoa terea, ignoran a poate fi i este de multe ori cauza comportamentelor 

reprobabile. Pentru ca orele de Educa ie pentru societate/ Educa ie civic  s  aib  efectul scontat 
trebuie respectate unele cerin e: predarea, înv area lec iilor de Educa ie pentru societate/ Educa ie 
civic  trebuie s  se fac  interdisciplinar, s  se foloseasc  toate resursele i posibilit ile: lec iile s  fie 
axate pe achizi ionarea de tr iri, atitudini, sentimente. În realizarea sarcinilor educa iei civice trebuie 
implica i mai mul i factori nu numai coala, ci, trebuie s  implic m pe cât se poate familia. 

Este drept i corect ca învã atorii sã vadã în pãrin ii elevilor nu ni te spectatori mu i  i nici 
ve nic nemul umi i, ci adevãra i colaboratori în formarea moralã a copiilor. Vizitele cât mai dese ale 
pãrin ilor la coalã i ale învã ãtorilor i dirigin ilor acasã la copii, participarea consecventã la 
edin ele cu pãrin ii, dezbaterile la lectoratele cu pãrin ii rãmân cãi verificate de eliminare a 

psihologiei gre ite pe care o mai au unii pãrin i cu privre la învã ãtor.  
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Cei apte ani de acas !  

Importan a rela iei coal -familie-comunitate 

Radu Alina Simona 

Liceul Tehnologic „C pitan Nicolae Ple oianu” 
 

 

Înc  din primele clipe de via , copilul i i deschide ochii i încearc  s  surprind , din ce în ce 
mai clar, lumea din jurul lui: mai întâi pe mama- p rin ii, apoi casa p rinteasc , obiectele, plantele i 
animalele, curiozitatea îndemnându-l spre întreg p mântul i chiar dincolo de el. Cum ar fi copilul 
f r  alin rile mamei, far  sânul cald al turi de care simte lini tea, simte confortul, simte fericirea i 
siguran a? A adar, mama i mediul familial sunt cele care îi trezesc primele sentimente, primele 
gânduri, dorin e, primele bucurii. Tot acas  copilul este încurajat s  fac  primii pa i: îmva  s  
mearg , dar i s  ias  în societate: mama îi prezint  lumea, casa, strada, copiii, parcul cu jocuri, etc. 
De acas  copilul cap t  încuraj ri s  cunoasc  lumea „cea mare”. 

Copiii caut  s  p trund  în lumea care-i inconjoar , s  îi cunoasc  toate tainele i s  îi 
deslu easc  misterele. Ei sunt curio i. i, mâna i de curiozitate, î i manifest  pe chipurile voioase 
pl cerea i entuziasmul în tot ce este nou pentru ei. Societatea, coala, familia, cu valen e largi despre 
tot ceea ce se petrece în jurul nostru, le ofera tot sprijinul de care au nevoie , le satisface curiozitatea 
i nevoile de înv are în perioada timpurie i nu numai. 

Rolul fundamental în educarea copiilor îl are familia, ca microunivers al societ ii, i 
comunitatea local , ca univers median fa  de societate, în ansamblul s u. Serviciul public de educa ie 
este organizat i structurat pentru a sprijini i orienta familia în acest rol, întrun mod profesionist i 
în spiritul cooper rii i al încrederii, care s  asigure c  obiectivele parcursului colar obligatoriu sunt 
atinse în interesul superior al copilului i în contextul nevoilor speciale ale acestuia. coala 
organizeaz  activit i extracurriculare pentru întreaga familie, atât în scopul dezvolt rii 
competen elor p rin ilor în domeniul organiz rii vie ii de familie, cât i în scopul încuraj rii p rin ilor 
de a se integra sau reintegra în procesul de înv are pe tot parcursul vie ii. Pentru sus inerea st rii de 
bine în familie, coala asigur  timpi distinc i pentru înv are în variate forme în mediul colar, 
garantând c  timpul din afara orelor petrecute la coal  poate s  fie dedicat în mod expres vie ii în 
familie. 

coala asigur  contextul pentru sprijin socio-educa ional pentru to i copiii, în func ie de nevoile 
lor, devenind un mediu incluziv i care sus ine egalitatea de anse. În acest scop, coala coopereaz  
cu alte institu ii abilitate ale statului, cu organiza ii de caritate i cu reprezentan i ai societ ii civile i 
ai sectorului economic. 

coala i familia sunt cei doi piloni de rezisten  ai educa iei, iar între ace tia, în mediul 
extra colar sau extrafamilial penduleaz  copilul, obiect i subiect al educa iei. Rela ia coal  - familie 
- comunitate a fost determinat  în ultimile decenii de o serie de condi ii care au eviden iat mizele 
colarit ii. Colaborarea colii cu familia trebuie s  se axeze în mod firesc pe calitatea educa iei: 

obiective superioare, c i i mijloace superioare de educare i comunicare. În situa ia dificult ilor de 
inser ie a tinerilor pe pia a muncii, în special a celor proveni i din medii defavorizate economic i 
cultural, coala pare a fi instrumentul de asigurare al securit ii profesionale.  

În ciuda faptului c  diplomele de absolvire a liceului nu reprezint  o condi ie suficient  pentru 
asigurarea succesului în via , reu ita colar  apare ca indispensabil  aloc rii statutelor sociale. În 
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virtutea acestor mize, institu ia colar  devine parte component  a vie ii de familie i a vie ii 
comunitare.  

Familiile trebuie s  fie implicate în îmbun t irea înv rii acas , precum i în coal , dac  vrem 
copii care s  devin  persoane instruite. În societatea modern , familiile se confrunt  cu solicit ri 
ridicate, cu o competi ie crescut  pentru ob inerea aten iei din partea copiilor lor, precum i cu poveri 
economice, care for eaz  tot mai mul i p rin i s  lucreze mult i limiteaz  serios timpul pe care ace tia 
îl petrec cu copiii lor. Solicit rilor respective li se adaug  i lipsa comunic rii între coli i familii, 
dar i faptul c  adesea practicile colare e ueaz  în fa a nevoilor multor familii.  

Parteneriatele ajut  elevii s  aib  succes la coal  i mai târziu, în via . Atunci când p rin ii, 
elevii i ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri în educa ie, se creeaz  în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze. Parteneriatele trebuie v zute ca o 
component  esen ial  în organizarea colii i a clasei de elevi. În cadrul acestor parteneriate se pot 
parcurge urm toarele con inuturi: transmiterea unor informa ii despre comportament civilizat, moral-
civic, toleran ,ecologie, dobândirea unor cuno tin e despre rela ia om-mediu,  îmbog irea 
vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare 
etc 

Parteneriatele dintre coal  i familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfec iona 
abilit ile colare ale elevilor; c. îmbun t i programele de studiu i climatul colar; d. îmbun t i 
abilit ile educa ionale ale p rin ilor; e. dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor; f. conecta familiile 
cu membrii colii.  

În ceea ce prive te rela ia coal -familie, se impun deschideri oferite p rin ilor privind aspectele 
colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele medicale, juridice etc. Un studiu realizat în ceea ce 

prive te necesitatea colabor rii coal -familie enumer  patru motive pentru care coala i familia se 
str duiesc s  stabileasc  leg turi între ele: 1. p rin ii sunt juridic responsabili de educa ia copiilor lor; 
2. înv mântul nu este decât o parte din educa ia copilului; o bun  parte a educa iei se petrece în 
afara colii; 3. cercet rile pun în eviden  influen a atitudinii parentale asupra rezultatelor colare ale 
elevilor, în special asupra motiva iilor înv rii, precum i faptul c  unele comportamente ale 
p rin ilor pot fi favorizate datorit  dialogului cu coala; 4. grupurile sociale implicate în institu ia 
colar  (în special p rin ii i profesorii) au dreptul s  influen eze gestiunea colar . 

Atunci când p rintii, elevii i ceilalti membri ai comunit ii devin i se consider  parteneri în 
educa ie, în jurul elevilor se formeaz  o comuniune de suport, care poate func iona ca un angrenaj 
bine pus la punct. Parteneriatele reprezint  o component  esen iala în organizarea i desf urarea 
activit ii în coal  i în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simpl  activitate op ional  
sau o problem  de natura rela iilor publice. 
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Importan a matematicii în educa ia copiilor 

Prof. Radu Carmen Silvia 

Colegiul Na ional Pedagogic “Mihai Eminescu” Târgu Mure  
 

 

”Copiii înva  mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când rela ioneaz  
pl cut cu p rin ii, cu educatorii i cu ceilal i din jurul lor”. John Bennet, UNESCO, 2004 

Matematica este construit  pe ra ionamente i este baza logicii i a ordinii. Când un copil 
explic  cum a ajuns la o solu ie prin descrierea pa ilor, acesta folose te gândirea logic . 

Înc  de mici, copiii pot înv a no iuni matematice. Introducerea acestor no iuni matematice 
conduc la dezvoltarea unor abilit i importante în via a de viitor adult.  

Incepând cu vârsta de 2 ani, copila ii înva  în cadrul cre elor s  numere pân  la 2, s  
recunoasc  culorile i figurile geometrice de baz  (p trat, cerc). 

Pe perioada înv mântului pre colar, în cadrul gr dini elor copiii vor înv a cifrele de la 
1-3 (grupa mic ), 1-5 (grupa mijlocie) i de la 0-9 în grupa mare. De asemenea vor afla despre 
semnele mai mic (<) i mare (>), care se poate explica cel mai u or cu “gura crocodilului” care 
dore te s  m nânce num rul mai mare. Figurile geometrice înv ate pe parcursul gr dini ii vor fi: 
p tratul, cercul, dreptunghiul 

 

 DEZVOLTAREA COGNITIV  I CUNOA TEREA LUMII  

 

Nivel antepre colar (de la na tere la 3 ani) 

La finalul perioadei antepre colare, copilul va manifesta o serie de comportamente, între care: 

2.1. Recunoa te unele cantit i ale unor obiecte (ex.: dou  c r i, trei cutii etc.)  

2.2. Identific  prin comparare, m rimea (mare – mic) sau cantitatea (mult/-e – pu in/-e) 
obiectelor de acela i tip  

2.4. Seriaz  obiecte de acela i fel într-un ir (ex.: un ir de cuburi)  

2.5. Identific , cu sprijin, categorii de obiecte, fiin e (ex.: pisica, vulpea i câinele sunt animale) 
i le grupeaz  dup  un criteriu 

Nivel pre colar (de la 3 la 6 ani) 

La finalul perioadei pre colare, copilul va manifesta o serie de comportamente, între care: 

2.1. Demonstreaz  familiarizarea cu conceptul de num r i cu numera ia  

2.2. Demonstreaz  familiarizarea cu informa ii despre m rime, form , greutate, în l ime, 
lungime, volum  

2.3. Identific  i nume te formele obiectelor din mediul înconjur tor  
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2.4. Efectueaz  opera ii de seriere, grupare, clasificare, m surare a obiectelor  

2.5. Rezolv  situa ii-problem , pornind de la sortarea i reprezentarea unor date 

 

Bibliografie: 
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”Cei 7 ani de acas ” 

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Radu Carmen 

Gr dini a nr. 29 Bra ov 

Familia i coala constituie mediile socio-culturale care, modeleaz  fiin a uman  de-a lungul 
întregii vie i. coala i familia r mân laboratoarele de formare a personalit ii sociale i culturale, 
prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  programe, cu cadre specializate i în perioade de timp 
bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii de zi cu zi, în care copilul, înva  regulile primare de 
via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta fa  de cei din jur i de a-i aprecia. 

În procesul educa ional îns , nu trebuie uitat sau neglijat rolul i implicarea copiilor. Doar 
ac iunea constant  i con tient  între cei trei factori poate conduce la cre terea calit ii procesului de 
educa ie.Dac  în trecut copiii erau considera i ca mas  inert , asupra c rora coala i familia î i 
puneau amprenta ca pe o plastilin , în prezent copilul zilelor noastre devine tot mai mult o parte activ  
a procesului educativ . Deseori elevul intervine în interiorul procesului de educa ie, modelându-l, 
oferindu-i noi direc ii de evolu ie, solicitând schimb ri în con inutul programelor, în modul de tratare 
a problemelor lui distinctive. El reac ioneaz  prin întreb ri, dar i prin r spunsuri adresate factorilor 
educativi, care trebuie s  fie preg ti i s  conduc  un dialog pertinent i valabil pentru ambele p r i. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta.  
Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin asigurarea de materiale 

necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, blânde e, în elegere, 
disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, profesorul 
consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun 
început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la 
un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea copiilor i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor. În acest sens, este indicat s  
urm reasc  cele patru direc ii de mai jos: 

 s  identifice obiectivele parentale pe termen lung; 
 s  interac ioneze corect i plin de c ldur  cu copiii; 
 s  în eleag  gândurile i sentimentele acestora în diferite situa ii; 
 s  caute mereu o solu ie la toate problemele care apar. 

   Controlul asupra copilului este v zut de unii p rin i prin prisma recompenselor i pedepselor. 
Speciali tii consider  c  este o abordare gre it  în educa ie, pentru c  func ioneaz  pentru o perioad  
scurt  de timp. Ceea ce înva  micu ii este faptul c  nu trebuie s  se comporte într-un anumit fel atunci 
când sunt adul ii de fa , dar, în absen a lor, o pot face lejer.  

Meseria de p rinte nu este deloc una u oar . Responsabilitatea adultului va fi uria , pentru c  
de el depinde, în mare m sur , modul în care copilul se va forma ca adult mai târziu.  

Cum educi un copil ? R spunsul potrivit ar fi: ”cu calm i r bdare ”. 
Educa ia în familie este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a oric rui copil. Cel mai eficient 

mod de a-l trata este cu iubire, compasiune i în elegere. Pedepsele îl vor îndep rta de p rinte i îl vor 
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înva  cum s  mint  i s  încerce prin orice mijloc s  nu fie prins. Aceste lucruri vor duce, mai târziu, 
la apari ia unui adult iresponsabil, cu multe caren e în orice plan.  

În ceea ce prive te rolul institu iilor în educa ia copiilor, aceasta începe înc  de la gr dini . 
 
Programul educational al unei gradinite este conceput in asa fel incat sa ajute dezvoltarea  

copilului in  mai multe direc ii: 
 

- Dezvoltarea capacitatilor sociale - copiii invata sa se joace, învata sa respecte opiniile altor copii si 
înva   s  dezvolte relatii de prietenie si respect cu alti copii 
- în mod special, gradini a dezvolta aptitudinile de auto-cunoa tere a copilului. Copilul este pus in 
situa ia de a se cuoa te mai bine, de a- i analiza si tempera emo iile si de a le comunica mai departe 
în colectivitatea de gradini , copilul î i dezvolta calita ile emo ionale, inteligenta emo ionala - de 
exemplu studiind reac iile altor copila i. 
- dezvoltarea vorbirii si vocabularului - copiii înva a s  asculte pove ti, i s  numere obiecte. 
- dezvoltarea abilitatii de a-si face noi prieteni. Aceasta abilitate este foarte importanta pentru anii care 
urmeaza - la scoaa, la liceu, si .... mai deparete la facultate. 
 

In colectivitatea de gradinita, copilul este expus unor idei noi care ii stimuleaza creativitatea si 
capacitatea de a adaptare. 

Mai târziu   coala este institutia care organizeaza trairea unei experiente de invatare.  Ea 
urmareste atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode si mijloace stiintifice. Scoala informeaza 
si formeaza elevii tinand cont de anumite principii, avand grija sa evalueze modul in care obiectivele 
au fost atinse 

Prin urmare, scoala nu este singurul laborator in care copilul invata ci doar unul dintre ele, mai 
specializat si competent in domeniul educatiei decat altele.  E bine ca parintele sa aiba incredere in 
scoala, dar pentru ca educatia copilului sa se ridice la nivelul asteptat, el trebuie sa se implice, sa 
colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele si obiectivele propuse sa fie convergente. De 
asemenea, chiar daca ”scoala vietii” are un rol important in viata fiecaruia dintre noi, aceasta s-a 
dovedit a fi de multe ori insuficienta. De aceea, o educatie dobandita in mediul scolar a reprezentat 
intotdeauna o baza foarte buna peste care s-a cladit experienta de viata.  

In concluzie, daca atitudinea parintelui fata de scoala si fata de invatator este indiferenta sau 
potrivnica, copilul va surprinde repede acest lucru si va invata sa manifeste negativism fata de orice 
forma de autoritate (inclusiv si in mod special fata de parinti). Daca parintele doreste ca fiul / fiica sa 
se dezvolte armonios, sa invete respectul fata de reguli si autoritati, este bine sa coopereze cu cadrele 
didactice iar, daca exista nemultumiri sau divergente de opinie in ceea ce priveste metodele 
dascalului, e bine ca parintele sa comunice cu acesta, fara a-si manifesta dezaprobarea sau 
nemultumirea de fata cu copilul. 
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Importan a educa iei în familie i coal   

 

Prof. pentru înv. pre c.: Radu Cristina                                                                   
Gr dini a Nr. 44 

 

Familia, implicit p rin ii au cel mai direct i durabil efect asupra înv rii i dezvolt rii copiilor. 
Ace tia joac  un rol cheie în educa ia i formarea lor ca persoane pentru societate.  Familia este cadrul 
fundamental în interiorul c ruia sunt satisf cute nevoile de baz  ale copilului, atât biologice cât i 
psihologice i sociale. În primii ani de via , în cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de 
via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  un prim model de înv are.  Dar i dup  ce cre te i copilul 
ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de 
important.  

Consolidarea parteneriatelor familie- coal  i implicarea p rin ilor ca parteneri de înv are inc  
din primii ani este,prin urmare, esen ial  pentru îmbun t irea dezvolt rii copiilor i tinerilor.  

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea celor mici i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor. În acest sens, este indicat s  
urm reasc  urm toarele direc ii:  s  identifice obiectivele parentale pe termen lung;s  interac ioneze 
corect i plin de c ldur  cu micu ii;s  în eleag  gândurile i sentimentele acestora în diferite situa ii;s  
caute mereu o solu ie la toate problemele care se ivesc i s  renun e la abordarea punitiv  a unui 
conflict.  

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar , i la ob inerea de rezultate mai bune.  

Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale unui copil de a se dezvolta i de a ob ine 
rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii sunt implica i în educa ia acestuia. Astfel, 
observ m ca educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  conlucrare a 
celor dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra dezvolt rii 
personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul c  un copil 
pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania p rin ilor i a 
familiei, decât la coal .  

E bine ca p rintele s  aib  încredere în scoal , dar pentru ca educa ia copilului s  se ridice la 
nivelul a teptat, el trebuie s  se implice, s  colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele i 
obiectivele propuse s  fie convergente. 

 În primul rând coala este institu ia care organizeaz  tr irea unei experien e de înv are. Ea 
urm re te atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode i mijloace tiin ifice. coala informeaz  
i formeaz  elevii inând cont de anumite principii, avînd grij  s  evalueze modul în care obiectivele 

au fost atinse. În al doilea  rând, indiferent de situa ie, nu trebuie s  neg m faptul c  coala este o 
institu ie educativ  destul de important , cu reguli stricte ce trebuiesc a fi respectate în a a fel incât 
copilul s  beneficieze de cea mai bun  înv are.  

Solicit rile cadrelor didactice nu fac altceva decât s  îl ajute pe copil s  se identifice din punct 
de vedere profesional în societate, determinând capacitatea acestuia de înv are i acumulare a 
cuno tin elor necesare pentru via . Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de 
cuno tin e cât mai mare, ci de ale stimula calitatea de om.   
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Parteneriatele eficace între familie i coal  trebuie s  fie bazate pe respect reciproc i 
recunoa terea valorilor,atuurilor i expertizei fiec rei p r i.Cercet rile arat  c  o abordare 
multidisciplinar , cu implicarea p rin ilor, copiilor, cadrelor didactice i profesioni tilor este esen ial  
pentru solu ionarea problemelor comportamentale ale copiilor. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. inv. presc. Radu Ramona Geanina 

G. P. P. ,, Bobocei din Micro III’’, Buzau 

De expresia ”cei 7 ani de acas ” a auzit toat  lumea i, în ultima perioad  este folosit  tot mai 
des, în special în sens negativ. Dar conteaz  sau nu educa ia primit  acas  de un copil? Toat  lumea 
spune c  da, îns  p rin ii sunt efectiv speria i de aceast  responsabilitate, pentru c  nu tiu cum s  
procedeze pentru a-l cre te corect pe cel mic. Înainte s  intra i în panic , lini ti i-v , nu sunte i singurii 
în situa ia asta. Re ine i doar c  fiecare copil este unic, a a c  trebuie s  încerca i s  v  implica i în 
educa ia lui în a a fel încât s  existe un echilibru între regulile de bun-sim  care trebuie respectate i 
personalitatea celui mic.  

Speciali tii sunt cu to ii de acord c  educa ia de acas  este un process care nu se încheie 
niciodat , dar care trebuie s  in  cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Ace tia mai sunt de 
p rere ca p rin ii, iar nu cadrele didactice ar trebui s  fie cei care-i explic  acestuia ce îi este permis 
sau nu s  fac , s  impun  ni te reguli clare i realiste care trebuie respectate, i care sunt consecin ele 
nerespect rii regulilor. i, dac  v  dori i s  reu i i, este important ca ambii p rin i s  fie consecven i 
în educarea celui mic. De asemenea, ave i grij  s  nu c de i i în cealalt  extrem  i s  fi i prea dur i 
s  taxa i exemplat i gre elile involuntare.  

Cuvântul dup  care trebuie s  v  ghida i în educa ia celui mic este ”echilibru” i  cu pu in efort, 
ve i reu i. Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii 
ei, prin noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi 
si noi probleme de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata 
copilul de astazi si familia sa. 

Educatia, sub toate formele ei , este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze 
rapid si eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a 
factorilor care contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in 
mare masura la gasirea unor solutii adecvate. Considerand ca “familia constituie un soi de 
personalitate colectiva, a carei armonie generala influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. 
Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre caracteristicile relatiilor de filiatiune care au 
importanta majora in definirea personalitatii copilului.  

Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar 
(parinti – copii), secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, 
prin care sunt preluatre de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit 
importanta cu totul exceptionala, interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea 
generala a personalitatii copilului.  

Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli 
de conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea 
pe care parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se 
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mentine toata viata” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu 
numai prin faptul ca ea este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), 
dar si prin faptul ca familia mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte 
componente sociale, in special cu scoala.  

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii 
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie.  

Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum 
si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale (“cei sapte ani de acasa”) 
constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind formarea conceptiei 
lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si valori sociale. 
Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai mult sau 
mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele 
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral. In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca 
stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul emotional stabil din mediul social apropiat 
(familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental continuu, sunt factori determinanti in 
dezvoltarea personalitatii copilului.  

 Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la 
obtinerea unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, 
exemplificarile ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit 
de eficiente, in alta poate determina efecte contrarii.  

Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie dupa niste parametrii 
unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, contribuie la 
explicarea unor comportamente negative ale elevilor.  

Necunoscand suficient urmarile educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele 
copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, 
eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, etc si , pe de alta parte, rezultatele efective 
obtinute, sub asteptari. 

Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica 
mai multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale 
scolii, ale specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale 
strategiilor educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor 
educationale cu copiii sunt deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, 
rezultatele slabe la invatatura, comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de 
factori straini, ori necunoscuti familiei.  

Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, 
mai mult sau mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si 
de perspective ale strategiilor lor educationale. Comportamentele educationale ale parintilor, chiar 
daca sunt bine intentionate, pot avea efecte negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a 
particularitatilor de varsta si individuale, la situatii concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate 
copiilor, etc.   
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Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul 
– isi va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim 
de viata si, in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica 
varstei. Ei impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, 
la jocurile specifice varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar 
pedepse corporale. In afara programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi 
straine, sa desfasoare activitati artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest 
domeniu. 

Afirmand ”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu 
am facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia 
buna, maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate 
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Importan a educa iei în familie i în coal  

Prof. înv. primar Radu Rodica 

coala Gimn. nr. 124 

Educa ia, sub toate formele ei , caut  sa g seasc  solu ii prin care omul sa se adapteze rapid si 
eficient la societatea viitorului. Cunoa terea particularit ilor dezvolt rii personalit ii, a factorilor 
care contribuie la des vâr irea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie în mare m sur  
la g sirea unor solu ii adecvate. 

Primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele norme si reguli de conduita, dar si un 
climat socioafectiv necesar copilului sunt oferite de familie. “Pecetea pe care p rin ii o las  asupra 
structurii si profilului spiritual-moral al personalit ii propriilor copii se men ine toata via a ” (M. 
Golu). O importan  deosebit  o are acest tip de rela ie, fiind hot râtoare în formarea personalit ii 
copilului, fiind primordial  si men inându-se pe toata durata vie ii, familia dirijând comunicarea si 
interac iunea cu celelalte componente sociale, in special cu coala. 

Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de c tre membrii 
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de 
p rin i- “cei apte ani de acas ”, constituie primul model social cu o influenta hot râtoare asupra 
copiilor privind formarea concep iei lor despre via a, a modului de comportare si rela ionare in raport 
cu diferite norme si valori sociale. Strategiile educative dezvoltate in familie determina in mare 
m sur  dezvoltarea personalit ii copiilor, comportamentul lor dar i rezultatele colare. 

Cercet torii concluzioneaz  faptul c  stimularea intelectuala in primii ani de viat , climatul 
emo ional stabil din mediul social apropiat, încurajarea si suportul parental continuu, sunt factori 
determinan i in dezvoltarea personalit ii copilului.  

Strategiile educa ionale folosite de p rin i nu au întotdeauna ca rezultat ob inerea unui optim 
educa ional, care sa ajute la dezvoltarea personalit ii. Cazurile particulare, exemplific rile 
ocazionale, nu pot fi întotdeauna utile. Anumite strategii care au fost eficiente într-o familie in alta 
pot determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educa ional din 
familie dup  ni te parametrii unici, precum si cunoa terea consecin elor unui anumit comportament 
al p rin ilor, contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Consecin ele 
educative nefiind suficient cunoscute, fiind convin i ca ceea ce fac este spre binele copilului, o parte 
din p rin i se confrunt   pe de o parte cu situa ii oarecum paradoxale, eforturile sus inute, interesul 
manifestat pentru copil, etc si , pe de alta parte, cu  rezultate nesatisf c toare . 

În urma unei analize a situa iilor concrete in care se manifesta ac iunile educative in familie, 
p rin ii se împart în mai multe categorii: o parte în eleg sa-si armonizeze sistemul lor de ac iuni 
educative cu cele ale scolii, ale speciali tilor in domeniul educa ional; o alt  categorie con tientizeaz  
efectele negative ale strategiilor educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasc  faptul ca 
rela iile lor educa ionale cu copiii sunt deficitare, fiind siguri de faptul ca e ecurile educa ionale, 
rezultatele slabe la înv tur , comportamentele nepotrivite, chiar aberante, sunt urm rile unor factori 
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str ini familiei. coala, prin ac iunile sale, nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte, organizarea unor 
întâlniri cu p rin ii fiind un prilej de cunoa tere a consecin elor imediate. 

Comportamentele educa ionale ale p rin ilor, chiar daca sunt bine inten ionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecv rii lor, a particularit ilor de vârsta si individuale, la 
situa ii concrete de ac iune, la sistemul de cerin e adresate copiilor, etc. 

Personalitatea în formare a copilului va fi influen at  nefavorabil de o severitate nepotrivit , 
agresivitate sau interdic ii exagerate. Aceast  categorie de p rin i oblig  copiii la un regim de viat  si 
de înv tura, peste limitele de toleranta psihologica specifica vârstei, impunând copiilor un volum 
mare de sarcini, f r  jocuri i activit i recreative specifice vârstei, aplicând acestora pedepse care le 
r nesc demnitatea copiilor. Dup  programul educativ copiii sunt obliga i sa participe la diverse 
activit i artistico - plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.  

Categoria de p rin i super protectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot 
defavoriza formarea si dezvoltarea personalit ii copilului. Ace ti p rin i considera ca coala, via a in 
general, are o serie de cerin e care dep esc posibilit ile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o 
inteligenta rara”, sau fragili, sensibili si ,de aceea trebuie menaja i, rezultând atitudini de îngâmfare, 
de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilit i, dar si atitudini de subevaluare a 
copiilor, precum si slabe posibilit i de adaptare la situa ii noi. 

Concluzionând ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil 
dezvolt rii armonioase a personalit ii copilului, consider m ca ” colarul are nevoie în mediul 
familial de un cadru general de via a in care sa se simt  in siguran ”, fiind nevoie de p rin i calmi, 
în eleg tori, afectuo i, destul de maleabili in raporturile cu copilul. Acesta trebuie sa simt  ca p rin ii 
se intereseaz  de problemele de la coal , se ocupa de el i îl ajut  s  rezolve eventualele dificult i 
pe care le întâlne te. 

Ca urmare a condi iilor social-economice actuale, se manifesta doua tendin e contradictorii: 
p rin ii sunt îngrijora i de viitorul copiilor lor, dar le lipsesc timpul i r bdarea necesare  rezolv rii 
problemelor ap rute, fiind ignorat  rela ia lor cu coala, ac iunile educative ale celor doua institu ii 
exercitându-se oarecum paralel. 

coala prin intermediul  personalului didactic are sarcina de a identifica situa iile problematice 
din familiile copiilor, de a  dirija pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului 
si mai ales de a con tientiza faptul ca rela ia de colaborare coala-familie este determinanta in 
ob inerea performantelor colare. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. Radu Simona – Mariana 

Liceul ,,Danubius” C l ra i, Jud. C l ra i 

 
 
Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 

ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor. – A.S. Makarenko 
 
În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 

locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

Consider c  rolul colii este foarte important în via a oric rui copil. Pentru întarirea 
ata amentului dintre coal  i copil este nevoie ca p rintele s  în eleag  cu adev rat semnifica ia i 
valorile acestui termen, precum i modul în care coala ajunge s  influen eze dezvoltarea intelectual  
a copilului. Din punct de vedere al p rin ilor, definirea rolului colii este foarte diferit . Aceasta cu 
atât mai mult cu cât fiecare p rinte a avut o experien a personal  (placut  sau neplacut ) în postura 
de elev. Unii p rin i v d coala ca pe un laborator în care copilul, odat  introdus, este supus unor 
opera ii tiin ifice. În urma acestora, se presupune c , dup  câ iva ani, el va deveni mai de tept, mai 
înv at, mai luminat. P rin ii din aceast  categorie manifest  deplin  încredere în institu ia de 
înv mânt, f r  s  se implice în mod deosebit în activit ile pe care le desf oar  ea. ”De aia te trimit 
la coal : s  înve i!” 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Elementele de colaborare includ respect reciproc, sinceritate i comunicare asertiv , informa ie 
liber  între educator i p rinte, acceptarea mutual  a scopurilor, luarea deciziilor i planificarea de 
comun acord. Aceste elemente sunt foarte u or de verbalizat, dar de multe ori sunt dificil de pus în 
practic . P rin ii i educatorii doresc s  comunice i s  colaboreze, îns  este mult prea pu in timp 
pentru dialog i rezolvarea problemelor. Structura i frecven a interac iunilor reprezint  de multe un 
impas în stabilirea unor rela ii calitative familie- coal . 

Familiile i colile lucreaz  ca parteneri la o filozofie centrat  pe elev, în care educatorii i 
familiile s  coordoneze i s  coopereze pentru a îmbun t i progresele înregistrate în înv are i s  
promoveze succesul colar pentru elevi în patru domenii: academic, social, emo ional i 
comportamental. În plus, e necesar  asumarea responsabilit ii de ambele p r i, dar i 
responsabilitatea comun  pentru educarea i socializarea copiilor ceea ce va asigur  calitatea 
interferen ei i conexiunii dintre familii i coli. 

Ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru teme, 
s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  citeasc  
împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i încurajeze 
s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului de a deveni 
un individ de succes. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
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colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale 
unui copil de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii 
sunt implica i în educa ia acestuia. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 

Astfel, observ m ca educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  
conlucrare a celor dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra 
dezvolt rii personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul 
c  un copil pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania 
p rin ilor i a familiei, decât la coal . Pe parcursul înaint rii în vârst  î i va mai face apari ia în 
dezvoltarea copilului înc  un factor, mediul social: grupul prietenii i societatea. 

A adar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (p rin ii, coala, societatea) au un rol 
important în dezvoltarea viitorului adult, îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitorul adult, 
este mult mai mult influen at  de familie, aceasta având un rol cheie în evolu ia sa. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. Înv. Pre colar, R ducan Venu a Gra iela 

 
Rolul familiei i al gr dini ei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral i estetic. Gr dini a, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care 
se desf oar  procesul de înv mânt, personalitatea copilului. Am desf urat un parteneriat cu 
familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic cu toate resursele 
educative ale societ ii pe care le identific  i le folose te activ. Parteneriatul desf urat între familie 
i gr dini  ,,Împreun  pentru copiii no tri” este parteneriat real, activ, cu implicarea sus inut  a 

familiei, iar programul educativ este cunoscut i în eles de c tre p rin i, realizat printr-o colaborare 
strâns  între institu ia familial  i cea pre colar .  

Am desf urat  proiecte la nivel de gr dini , ,,Magia Lecturii” i ,,Cite te-mi 100 de pove ti!”, 
unde mi-a oferit i promovat eficient experien e pl cute pentru dezvoltarea copiilor, pentru c  
schimbarea vine de la noi. Este un program na ional de stimulare a lecturii în gr dini  i în familie, 
derulat în parteneriat cu Ministerul Educa iei i cu Ministerul Culturii despre însemn tatea i 
importan a litera iei în familie, în mod specific despre practicile de citire cu voce tare i despre mediul 
familial favorabil litera iei, precum i despre impactul acestora asupra dezvolt rii litera iei la copii. 
Educa ia copilului este unul dintre cele mai responsabile momente din via a p rin ilor.  

Am g sit o punte de leg tur  cu familia, prin activit iile desf urate,  prezentând p rin ilor noi 
c i spre educa ie în beneficiul copiilor, colaborând pentru o implicare cât mai activ  în procesul de 
formare al pre colarului. Am comunicat activ despre însemn tatea litera iei în familie, în mod specific 
despre activit i de citire cu voce tare i despre mediul familial favorabil litera iei demonstrând 
dorin a de a sprijinii p rin ii s  citeasc  cu voce tare pentru copiii lor. Activit iile care implic  p rin ii 
au produs o schimbare în ambientul familiei i au crescut aspira iile, atât ale p rin ilor pentru copiii 
lor, cât i ale copiilor în i i. Gr dini a nu este numai de a înzestra pre colarii cu un bagaj de cuno tin e 
cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Prin urm toarele activit i desf urate la gr dini  am reu it s  g sesc c ile i solu iile de 
implicare a p rin iilor în educa ia pre colarilor: 

 prezen a la edin e (fizic dar i online), lectorate, vizite la domicilul pre colarilor; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive, ,,Ziua por ilor deschise ”; 
 organizarea unor expozi ii de m r i oare, ,, Coperta Anului ”( coperta c r ii preferate realizate 

de pre colari în cadrul proiectului), serb ri organizate cu diferite ocazii chiar i online; 
 organizarea unui col  verde în curtea gr dini ei; 
 dotarea bibliotecii prin dona ii de c r i a col ului de lectur , implicarea p rin ilor în cadrul 

proiectelor la nivel de gr dini , în promovarea lecturii cu voce tare; 
 ateliere de lectur  pentru p rin i, semestrial, echipa gr dini ei a organizat activit i cu p rin ii 

pentru încurajarea lecturii în familie:  

„S  citim cum tim noi, pove ti  ilustrate ”, con tientizarea p rin ilor cu privire la rolul lor în 
formarea i dezvoltarea deprinderilor de activitate cu cartea. 

Citirea cu voce tare este extraordinar  pentru dezvoltarea copilului, pentru rela ia dintre copii, 
p rin i, educatoare. 
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 ,, M r i orul aduce o carte în gr dini  ”, copiii au d ruit un m r i or confec ionat în gr dini , 
iar p rin ii au d ruit copiilor din gr dini  o carte dintr-o list  de titluri recomandate pentru fondul de 
carte al gr dini ei. P rin ii s-au implicat i au cooperat pentru atingerea obiectivelor propuse. 
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Rolul familiei în educa ia copilului 

Prof. R ducanu Geanina,                                                                              
coala Gimnazial  ,,Înv. Clemen a Be chea” - C p âne ti,                                                 

com. M r cineni, jud. Buz u 

Familia este lumea, primul univers cu care copilul intr  în contact. Aici încearc  el primele 
emo ii, bucurii sau dureri, aici î i formeaz  el primele reprezent ri, aici i se dezvolt  primele tr s turi 
de caracter. 

Educa ia în familie, primii ani de-acas , influen eaz  puternic întreaga existen  a individului, 
indiferent dac  el recunoa te acest lucru sau nu. P rin ii sunt modele pe care copiii, con tient sau 
incon tient le ,,v d” cu ochii min ii i le urmeaz . Ei furnizeaz  ,,zestrea genetic ”, creând condi iile 
dezvolt rii fizice, emo ionale, intelectuale i modeleaz  caracterul copilului, sim ul moral, estetic etc.  
Sentimentul mândriei de a apar ine unei anumite familii   s-a p strat peste timp. Galeriile cu portretele 
str mo ilor din castelele medievale, au fost înlocuite  cu albume de familie i cu înregistr ri audio- 
video ce se constituie într-un adev rat tezaur al familiei. i ast zi suntem tenta i, i mul i chiar o fac, 
s  ne c ut m ,,r d cinile”, s  ne întocmim arborele genealogic i s  ne mândrim cu numele de familie 
care s-a p strat de-a lungul a mai multor genera ii.  

De-a lungul timpului, via a de familie a suferit modific ri, dar continu  s  exercite i azi o mare 
influen  asupra vie ii private a copiilor. Ea asigur  copiilor sentimentul siguran ei i îi ajut  s  
dep easc  obstacololele inerente vie ii, educându-i s  devin  persoane responsabile, adaptate 
timpului în care tr iesc. 

Familia este institu ia fundamental  în toate societ ile pentru c  o mare parte din cuno tin ele 
despre natur , societate, deprinderile alimentare i de igien , atitudinile fa  de via , modelele sau 
obi nuin ele de comportament se datoreaz  educa iei primite în mediul familial. Rezultatele unor 
cercet ri au demonstrat c  dezvoltarea copilului e influen at  în propor ie de 70% de c tre familie. 

Când vine vorba de predarea p r ii morale a vie ii, rolul mamei este de o importan  capital . 
Înva  copilul ce este bine i ce este gre it. Ea îi arat  dragoste, compasiune i bun tate, calit i care 
trebuie s  se reg seasc  i la copil. Mama are datoria de a începe educa ia copiilor i de a-i îndruma 
pe calea cea bun , pe care s  o urmeze în via . Privirea, zâmbetul i glasul mamei sunt razele care 
p trund inteligen a copilului, care-i dezvolta sim mintele, care-i lumineaz  con tiin a i care vor 
planta în inima sa s mân a virtu ii.   

Misiunea p rin ilor de a  cre te i forma un adult responsabil îi oblig  la o serioasa cultivare a 
inimii copiilor prin dezvoltarea sentimentului moral i na ional, c ci nimic nu ridic  pe om mai presus 
de celelalte creaturi ca aceste sentimente. În general, numai o educa ie cât de bun  a facultatilor fizice 
i intelectuale nu-i de ajuns pentru ca un copil s  fie pe deplin instruit i format pentru via . P rin ii 

trebuie s  tie ca manierele, exemplele i faptele din c minul conjugal sunt cele dintâi i cele mai 
puternice sim minte ce se întip resc în mintea i sufletul copiilor lor. Influen ele educative pe care 
familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin ac iuni mai mult sau mai pu in 
dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii familiei. Modelele de conduit  
oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i climatul socio-afectiv, în care se 
exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu o influen  hot râtoare asupra 
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copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de comportare i rela ionare în raport 
cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. Pentru 
dezvoltarea inteligen ei emo ionale a copilului, via a de familie constituie, de asemenea prima lui 
coal . În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui s  înve e s  se cunoasc , înva  cum s  

simt  fa  de ceea ce i se întâmpl  i cum reac ioneaz  ceilal i la sentimentele lui; experimenteaz  i 
recunoa te o gam  de sentimente i înva  ce posibilit i de reac ie exist , înva  s  î i exprime 
speran ele i temerile. Tot în familie, copilul î i formeaz  primele atitudini fa  de lumea din jur, de 
care vor depinde atât reu ita lui colar  cât i, mai târziu, cea de via . 

Concluzionând, a a cum ne cre tem i ne educ m copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor 
tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  în via  într-un univers pe care-l creeaz  
p rin ii.  
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Rolul familiei i a colii în educa ia copiilor 

 

Prof. înv. pre c., R ducu Alina                                                                         
G. P. N. C p âne ti, jud. Buz u 

 
Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 

instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

P rin ii i familia au cel mai direct i mai durabil efect asupra înv rii i dezvolt rii copiilor. 
În calitate de primi educatori ai copiilor lor, ace tia au un rol esen ial în parcursul educa ional al 
copiilor lor. Un mediu familiar stimulant, care încurajeaz  înv area, precum i implicarea parental  
în activit ile colare, sunt cruciale pentru dezvoltarea emo ional , social  i cognitiv  a copilului. 
Jocul sau lectura împreun  cu copiii în primii lor ani de via , ajutorul acordat la teme sau discu ia de 
acas  despre întâmpl rile de la coal , participarea la întâlnirile dintre p rin i i profesori i alte 
activit i colare vor avea efecte pozitive i de durat  asupra motiva iei copilului de a înv a, asupra 
aten iei, comportamentului i rezultatelor sale colare. A tept rile educa ionale ale p rin ilor pentru 
copiii lor vor avea, de asemenea, un rol crucial în conturarea deprinderilor de înv are ale copiilor 
lor. Consolidarea parteneriatelor familie- coal  i implicarea p rin ilor ca parteneri de înv are înc  
din primii ani este, prin urmare, esen ial  pentru îmbun t irea dezvolt rii copiilor i tinerilor. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice.  

Totu i, rela ia dintre coli, p rin i i familii poate fi o provocare. Mul i p rin i din medii 
dezavantajate, care de i au a tept ri ridicate i sunt preocupa i de situa ia colar  a copiilor lor, este 
posibil s  nu se implice deoarece se simt nefamiliariza i cu actualul sistem de înv mânt i distan a i 
de cultura colii i „limba” acesteia. Unii se pot sim i nemotiva i de propria experien  a e ecului la 
coal  sau nu se simt capabili s  î i sprijine copiii. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 
invers. 

 

Webografie: Ziarul Lumina-A.Rotaru 
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IMPLICAREA P RIN ILOR IN VALORIFICAREA                                                     
TIMPULUI PETRECUT DE PRE COLARI ÎN GR DINI  I ÎN AFARA EI 

 

Prof. înv. pre c. R dulescu Anemari / Vi oiu Simona  

G. P. P. ”Sfânta Marina” - Câmpulung, jude ul Arge  

 

 

Evolu iile rapide din via a social  genereaz  o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 
cuno tin elor, deprinderilor i valorilor pe durata întregii vie i, iar p rin ii sunt cea mai larg  categorie 
de beneficiari ai acestei cereri. Din perspectiva unei analize sistemice, educa ia p rin ilor apare ca un 
element al sistemului de educa ie, fiind în acela i timp i o dimensiune a educa iei permanente. 

A sus ine p rin ii în interesul superior al copilului înseamn  a crea o nou  cultur  familial , 
bazat  pe dialog, cunoa tere i participare, pe de o parte, i a facilita cooperarea între profesioni ti, 
p rin i i autorit i publice, care contribuie la educa ia i dezvoltarea copilului, pe de alt  parte. 

Astfel, familia i gr dini a ofer  în mod complementar un spa iu complex necesar dezvolt rii 
copilului pre colar. Ambele institu ii sunt necesare i nici una nu poate prelua atribu iile celeilalte, 
fiecare având un alt rol. Important este îns  ca aceast  complementaritate s  poat  fi în eleas  corect 
pentru coeren amediului educativ în care tr ie te copilul.  

Este, de asemenea, necesar ca p rin ii i educatoarea s  poat  colabora i s  se poat  sprijini 
reciproc într-o rela ie în care fiecare con tientizeaz  importan a pentru copil a rolului celuilalt. P rin ii 
î i dau seama, de faptul c , pentru a se dezvolta, copilul lor are nevoie i de un mediu în afara familiei. 

De felul în care se stabilesc i evolueaz  rela iile dintre cele dou  institu ii educative depinde 
modul în care copilul va înv a s  se raporteze la institu iile sociale i la comunitate. Indiferent de 
mediul economic sau cultural al familiei, c nd p rin ii sunt parteneri în educa ia copiilor lor, 
rezultatele determin  performan a pre colarilor i o mai bun  frecventare a gr dini ei. To i p rin ii 
doresc cea mai bun  educa ie pentru copiii lor i vin în sprijinul cadrelor didactice spre realizarea 
unei educa ii de bun  calitate.  

Credem c  gr dini a noast  este considerat  o institu ie deschis , care influen eaz  mediul 
familial i se las  influen at  de el. Contactele cu p rintele sunt din ce în ce mai dese. P rin ii vor s  
ia leg tur  cu activit ile derulate în gr dini , dar în acela i timp gr dini a le d  ansa s  devin  
parteneri i s  poat  lua împreun  decizii cu privire la educa ia copiilor lor.  

Anual se alege în consililul de administra ie al gr dini ei un reprezentant al p rin ilor care 
particip  la aceste edin e i poate s  ia decizii. Particip  la perioada de acomodare a copiilor lor, 
propun anumite activit i dar i particip  la bunul mers al acestora (excursii, vizite, serb ri, anivers ri, 
expozi ii, etc.), ajut  i se implic  în atragerea unor persoane fizice sau juridice care prin contribu ii 
financiare sau materiale sus in programul de modernizare activit ii educative.     Impactul particip rii 
la astfel de activit i a fost acela al unei cunoa teri ai propriilor copii, dar i a celorlal i putând s  fac  
compara ii.  

Astfel s-a derulat un proiect de voluntariat între Gr dini a cu program prelungit ,,Sfânta 
Marina“ i Faculatea ,,Spiru Haret”, la ini iativa unui p rinte din gr dini , cadru didactic al acestei 
facult i, prilej cu care s-au desf urat activit i de voluntariat lunare. 
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Exemple de teme: - Povestea banilor; - Comportamentul în gr dini ; - Importan a alimenta iei 
copiluluiîn gr dini . 

În cadrul excursiilor realizate pe parcursul anilor, la nivel jude ean, p rin ii s-au implicat oferind 
suport material, financiar, cât i sprijin în asigurarea securit ii copiilor. În derularea activit ilor 
planificate în cadrul parteneriatelor educa ionale cu familia i comunitatea local , p rin ii au dat 
dovad  de deschidere i au oferit sprijin material (de câte ori a fost nevoie). Exemplu: Vizitele la cele 
dou  muzee din ora ul Câmpulung, respectiv ,,Muzeul de Etnografie i Folclor” , Muzeul de Istorie 
i Mausoleul ,,Mateias”, p rin ii înso indu-ne în aceste deplas ri i suportând cheltuielile pentru 

transport i biletele de intrare.  

Cu ocazi anumitor s rb tori din an, cum ar fi Pa tele, 1 Martie, Cr ciunul, pre colarii au realizat 
lucr ri practice de tip felicitare, m r i oare, etc., realizând împreun  cu educatoarele expozi ii cu 
vânzare. Comitetul de p rin i a fost al turi în aceast  ac iune, banii ob inu i din aceste vânz ri s-au 
îndreptat c tre copii nevoia i sau în alte situa ii s-au procuratmateriale didactice pentru grup . 
Serb rile sunt un moment special, atât pentru copii, cât i pentru p rin i. În numeroasele serb ri 
desf urate de-a lungul anilor, educatoarele, împreun  cu p rin ii, au format o echip , f când din 
aceste activit i amintiri de neuitat.  

P rin ii s-au implicat în achizi ionarea costumelor specifice temei stabilite, în procurarea 
podoabelor i a bradului de Cr ciun, iar în anumite cazuri costumele au fost donate gr dini ei. 

La ini iativa p rin ilor, în momentul desf ur rii acestor activit i, au fost prezen i reprezentan i 
ai televiziunii locale CLAR TV, mediatizând astfel unitatea noastr , dar i programul artistic în care 
actori au fost copiii gr dini ei noastre. Cele mai dulci momente din timpul petrecut de copii în 
gr dini  sunt cele în care anivers m zilele de na tere ale colegilor.    P rin ii împreun  cu 
educatoarele sunt preocupa i s  creeze emo ii puternice în sufletul copiilor i s  organizeze o 
atmosfer  de petrecere, oferindu-le tot ceea ce este necesar: muzic , tort, baloane, confetti, etc. 

Nu în ultimul rând facem referire la s pt mâna intitulat  ,,S  tii mai multe, s  fii mai bun !”, 
unde p rin ii se organizeaz  pe zile, s  fie al turi de copiii lor i de cadrele didactice în întreprinderea 
ac iunilor planificate. Implicându-se în aceste ac iuni, ei descoper  neajunsurile i asigur  astfel 
suportul material i nu numai, de care este nevoie. 

Concluzionând cele afirmate mai sus, colaboarea dintre familie i gr dini  este un factor 
esen ial în procesul de educare a pre colarilor. Numai împreun  putem reu i s  d m societ ii un 
cet ean preg tit, gata s  înfrunte problemele inerente ce apar, capabil s  rela ioneze, s  se integreze 
în colectivitate, s  fac  fa  cerin elor acesteia. 
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    IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE                                                            
ÎN ACTIVITATEA COLARULUI I A COLII 

 

Profesor în înv mântul primar R DULESCU CRISTINA 

COALA GIMNAZIAL  NR. 1 COMANA 

 

  Motto: 

„Niciodat  familia nu a fost mai solicitat  si rolul s u nu a fost niciodat  atât de mare ca azi” – 
Boutin i During, 1994. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o 
prime te în familie, în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul 
interven iei colare. Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc 
aspira iile, atât ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia 
ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, animale, ocupa iile 
oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria 
i gândirea copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  

în procesul de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i 

lectorate cu p rin ii. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 
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succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute .  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii .  Ea este factorul decisive i pentru  formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de 
înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai 
de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor. Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 

 prezen a la edin e i lectorate; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activit i cultural- artistice i sportive; 
 organizarea unor expozi ii, serb ri, excursii; 

O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza  dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 

Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie: teoria profesionalismului i teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un câ tig personal, un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai colii, eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri. Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, 
determinând în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.   

Modelul moral-civic propus de coal  (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, 
corectitudine) g se te un r spuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste.       

Se accentueaz  azi ideea de a sprijini p rin ii i nu de a-i substitui.  

Se identific  tot mai clar ideea unor interven ii asupra familiei i deci, în primul rând, asu-
pra p rin ilor pentru a-i ajuta, forma i sus ine în sarcinile lor educative. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIV : 

1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.; Educa ia  p rin ilor, Strategii  i  programe, 
E.D.P.,  Bucure ti,  1997; 
2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  i  educa ia  p rin ilor,Editura  Aramis, 2002 
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. înv mânt primar - R dulescu Ecaterina Carmen 

coala Gimnazial  B. P. Ha deu / Câmpina 

Educa ia, definit  în termeni generali este un proces al c rui scop esen ial este de a u ura o 
anumit  modificare de comportament. P rin ii sunt primii profesori ai copilului, începând educarea 
lui în mediul familial. Împreun  cu p rin ii, coala î i are rolul ei bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primar  a copilului. 

În acest context, educarea p rin ilor dup  principii tiin ifice de psihopedagogie devine o 
necesitate. 

În general, comportamentul parental este inspirat de propria existen  de via , perpetuându-se 
atât aspecte pozitive dar i negative. 

Programul pe care l-am propus p rin ilor a venit în sprijinul tuturor celor implica i în educa ia 
copiilor.  

Scopul a fost acela de a modifica optica pe care p rin ii au avut-o asupra întâlnirilor din mediul 
colar. Aceasta a devenit un sprijin real în înbun t irea rela iei dintre p rinte-copil, copil-copil, 

p rinte-cadru didactic, p rinte-p rinte. 

Programul a constat în desf urarea a zece edin e (ateliere) interactive, care au con inut i 
aplica ii cu caracter ludic, care au necesitat un grad mare de implicare din partea p rin ilor, din partea 
mea i nu în ultimul rând, din partea copiilor. 

 

OBIECTIV GENERAL: 
 

DEZVOLTAREA LA P RIN I A ABILIT ILOR DE A INTERAC IONA I EMPATIZA 
CU PROPRII COPII 

 

Obiective specifice: 
 

 Implicarea în politica promovat  de coal ; 
 Con tientizarea progresului sau e ecului copilului, a schimb rilor survenite în evolu ia lui, 

nevoile, încrederea în for ele proprii; 
 Îmbun t irea abilit ilor de consiliere i rela ionare cu familia, îndeosebi cu familii aflate în 

situa ii de criz . 
 Dezvoltarea unor atitudini stimulative i suportive în rândul p rin ilor/bunicilor; 
 Promovarea principiilor democratice în rela ia p rinte –copil; 
 Dezvoltarea la p rin i/bunici a unor abilit i care stau la baza influen rii pozitive a 

comportamentului copiilor; 
 Cunoa terea unor metode i procedee de prevenire a agresivit ii copiilor; 
 Educarea valorilor etice i estetice; 
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 Stimularea unui dialog deschis între p rin i despre subiecte considerate tabu, privind 
climatul familial. 

 

GRUPUL INT : 

P rin ii i bunicii copiilor 

 

BENEFICIARI: 

Direc i: copiii 
 

Indirec i: p rin ii /bunicii copiilor, coala, comunitatea local . 
 

DURATA:  

Semestrul al II-lea 
 

LOCUL DESF UR RII 
 

coala 
 

IMPACTUL IMPLEMENT RII PROGRAMULUI ASUPRA GRUPULUI INT  
 

 P rin ii se vor implica activ în educarea copiilor; 
 Programul va spori încrederea în demersurile colii; 
 Va cre te prestigiul colii în comunitate. 

 

REZULTATE A TEPTATE 
 

 Abilit i de comunicare, în beneficiul copiilor; 
 Dezvoltarea capacit ii de a- i în elege i de a- i ajuta copiii; 
 Cre terea num rului p rin ilor/bunicilor implica i în educarea copiilor; 
 Îmbun t irea calit ii deprinderilor parentale; 
 Dezvoltarea unor atitudini i comportamente civice; 
 Elaborarea unor portofolii tematice, care se vor folosi în activit ile instructiv-educative; 
 Îmbun t irea rela iilor dintre membrii comunit ii. 
 Transformarea elevilor în coparticipan i la propria formare prin inducerea unei st ri de bine, 

sus inerea dezvolt rii personale i a adapt rii, prevenirea i diminuarea factorilor de risc; 
 Formarea competen elor necesare sprijinirii elevilor în dezvoltare, în vederea cre terii 

autonomiei i stimul rii creativit ii. 
 

MODALIT I DE MONITORIZARE I DE EVALUARE A REZULTATELOR 
 

 Panou al activit ii cu p rin ii; 
 Rapoarte de evaluare; 
 Chestionare; 
 Fi e de evaluare a activit ilor; 
 Portofoliul proiectului; 
 Ghidul bunelor practici; 
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 Expozi ii tematice; 
 CD-ul care s  surprind  întreaga activitate desf urat  în cadrul proiectului. 

 

MODALIT I DE REALIZARE A OBIECTIVELOR 
 

ATELIERE 
 

I. „CLASA CA O CAS ” 
 

Aplica ie: „SCHIMB DE ROLURI” 

P rin ii sunt invita i s  participe împreun  cu copiii la o activitate comun  (petrecere), la care 
vor aduce sucuri i pr jituri. Li se explic  participan ilor c  sunt în cadrul unei petreceri, în care 
p rin ii vor juca rolul copiilor i copiii, rolul p rin ilor. Dup  perioada de acomodare, se propune 
activitatea „Prima zi de coal ”. P rin ii i elevii î i vor imagina c  sunt în prima zi de coal  i se 
vor comporta în conformitate cu noua sarcin . 

 

DEBRIEFING: 
 

Întreb ri de genul: 

o Cum v-a i sim it în rolul respectiv? 
o Cum vi s-a p rut activitatea? 
o V-a fost greu s  v  intra i în rol? 
o Care a fost cea mai atractiv  parte a activit ii? 
 

II. „AL TURI DE COPIL!” 
 

Aplica ie: ”S  NE CUNOA TEM COPILUL!” 
 

P rin ii i copiii vor completa, separat, chestionare similare. Vor semna cu nume imaginare, 
asigurându-se anonimatul r spunsurilor, implicit sinceritatea lor. 

 

Chestionar pentru p rin i 

1. Spune i cel pu in un lucru pe care l-a i descoperit la copilul dvs. 

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

2. Care considera i c  este cel mai greu lucru în a fi copil? 

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

3.Cât timp petrece i zilnic cu copilul dvs.? 

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

4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discu iilor în contradictoriu cu copilul dvs.? 

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

5. Cum proceda i atunci când copilul dvs. încalc  regulile? 
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..................................................................................................................................... 

6.Enumera i câteva din recomand rile pe care le-a i f cut copilului în leg tur  cu un stil de via  
s n tos. 

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

7. Ce-i place copilului s  fac  în timpul liber? 

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

8.Alege i una din preocup rile de mai sus, pe care a i încuraja-o. 

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

9.Care sunt ativit ile familiale pe care a i dori s  le fac  mai bine copilul dvs.? 

 

Chestionar pentru copii 

 

1. Cum dore ti s  fie p rin ii t i? 

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

2. Care consideri c  este cel mai greu lucru în a fi p rinte? 

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

3. Cât timp petreci zilnic cu p rin ii t i? 

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

4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discu iilor în contradictoriu cu p rin ii ? 

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

5. Cum procedeaz  p rin ii t i atunci când încalci regulile? 

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

6. Enumer  câteva recomand ri pe care i le-au f cut p rin ii t i în leg tur  cu un stil de via  
s n tos. 

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

7. Ce- i place s  faci în timpul liber? 

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

8. Alege una din preocup rile tale pe care i-ar pl cea s  o încurajeze p rin ii. 

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

9. Care sunt activit ile familiale care î i plac cel mai mult? 

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

Se centralizeaz  r spunsurile p rin ilor i ale elevilor la întreb rile din chestionarele aplicate. 
se discut  despre a tept rile p rin ilor, dar i despre cele ale copiilor. Se rela ioneaz  a tept rile 
elevilor cu caracteristicile psiho-comportamentale specifice vârstei. 
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III. „S  DIALOG M!” 
 

Aplica ie:”EU POVESTESC, TU ASCUL I” 
 

Doi participan i adul i vor fi amplasa i într-un spa iu izolat fonic, accesul vizual al celorlal i 
nefiind îngr dit. Unul dintre cei doi va avea sarcina de a povesti celuilalt o întâmplare oarecare. 
Indica ia este aceea de a înso i relatarea cu mimic  i gesturi cât mai sugestive. De asemenea, i cel 
care ascult  trebuie s  se manifeste atât verbal, cât mai ales nonverbal. „Observatorii” au sarcina de 
a-i privi pe cei doi, pentru a putea identifica cât mai multe am nunte legate de subiectul povestirii. 

 

DEBRIEFING: 
 

Întreb ri de genul: 

o Crede i c  evenimentul povestit s-a petrecut recent sau în trecut? 
o În povestire se relateaz  un eveniment personal sau nu? 
o Crede i c  evenimentul l-a afectat pe povestitor? Dar pe ascult tor? 
o A fost relatat un eveniment trist sau vesel? 
o A i sim it ascult torul ca fiind implicat? Dac  da, care sunt gesturile care au sugerat aceast  

implicare? 
 

IV. „S  DIALOG M!” 
 

Aplica ie:”DE CE NE CERT M!” 

 

În prima parte se realizeaz  un brainstorming cu to i participan ii (adul i), care are ca scop 
identificarea principalelor cauze care genereaz  conflictele care apar în mediul familial. Dup  
identificare, vor fi scrise pe foi flipchart. În grupuri de câte patru, participan ii vor avea ca sarcin  ca, 
pe baza a una sau mai multe cauze din cele identificate, s  construiasc  dou  scenarii: unul care s  
surprind  o situa ie concret  în care cauza aleas  este eliminat  i s  eviden ieze modalit ile prin 
care au f cut acest lucru i altul, în care cauza aleas  nu este eliminat . Se expun eventualele 
consecin e. Cele dou  scenarii vor fi prezentate de un membru al grupului. 

Aplica ia nu urm re te doar surprinderea i descrierea cauzelor generale de conflict, ci 
prezentarea unei situa ii concrete, punctuale, de via . 

 

DEBRIEFING: 
 

Întreb ri de genul: 

o Cum v-a i sim it pe parcursul exerci iului? 
o Cum vi s-a p rut exerci iul? 
o În ce m sur  situa iile prezentate se pot reg si i la voi în familie? 
o Pute i identifica alte modalit i de eliminare a cauzelor alese? 
o În familia dvs. coopera i cu copiii în rezolvarea conflictelor? 
 

V. „S  COOPER M!” 

Aplica ie:”DE ZIUA MAMEI!” 
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Echipele, formate exclusiv din ta i i copii, vor avea de confec ionat felicit ri pentru mame i 
bunici, cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Se urm re te sensibilizarea participan ilor asupra efectelor pozitive ale lucrului în echip : 
comunicarea, valorificarea propriilor resurse, implicarea activ  în îndeplinirea sarcinii. 

 

VI. „S  EVIT M PROBLEMELE!” 

Aplica ie: ”NEGOCIERE” 

Participan ii, p rin i i copii, vor fi grupa i câte patru (doi copii i doi p rin i). Vor constitui o 
familie cu doi p rin i i doi copii. În aceast  familie, ei vor imagina i vor interpreta o situa ie sugerat  
de scena propus . Au la dispozi ie zece minute pentru a construi scenariul i cinci minute pentru a-l 
sus ine în fa a celorlal i. 

Prin aceast  aplica ie, se vizeaz  stabilirea unor norme realiste care s  fie interiorizate de c tre 
copii. Se va face apel la capacitatea empatic  i persuasiv  a ambelor p r i implicate. 

Scopul aplica iei este ca, în familie, s  se adopte, prin negociere, o nou  regul . 

 

VII. „S  NE BUCUR M ÎMPREUN !” 

Aplica ie:”BUCURIA ÎNVIERII DOMNULUI” 

Mamele i copiii vor preg ti cele necesare organiz rii unei mese festive, tradi ionale de Pa te, 
la care vor participa to i p rin ii i bunicii. 

Scopul aplica iei const  în crearea unui cadru care s  faciliteze socializarea copiilor i a 
adul ilor, precum i valorificarea sentimentelor cre tine. 

 

VIII. „S  TR IM FRUMOS I S N TOS!” 
 

Aplica ie: ”M  HR NESC, M  ODIHNESC, TR IESC!” 

Pe coli flipchart sunt notate urm toarele denumiri de „cluburi”: „Clubul celor care nu au fumat 
niciodat ”, „Clubul celor care nu obi nuiesc s  consume alcool”, „Clubul celor care au un regim 
echilibrat de alimenta ie i odihn ”, „Clubul celor care practic  un sport”. Colile sunt plasate în col uri 
diferite. P rin ii sunt invita i s  se deplaseze c tre „clubul” din care consider  c  fac parte. Cei care 
nu se identific  în niciuna dintre situa iile prezentate, vor r mâne în mijlocul s lii. 

Dac  exist  persoane care se reg sesc în mai multe „cluburi”, vor alege „clubul” care le 
reprezint  cel mai bine. 

Scopul acestei aplica ii este acela de a reflecta asupra propriului stil de via , de a- i identifica 
punctele tari i punctele slabe în regimul de via . 

 

DEBRIEFING: 

Întreb ri de genul: 

o Cum v-a i sim it pe parcursul activit ii? 
o Cum vi s-a p rut activitatea? 
o De ce a i ales s  ave i un astfel de comportament? 
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o Adoptarea unui comportament de via  nes n tos (consum de tutun, alcool, lipsa activit ii 
sportive etc.) se manifest  negativ în via a dvs. ? Dac  da, cum? 

o Crede i c  stilul dvs. de via  influen eaz  pozitiv sau negativ evolu ia copilului dvs.? 
Argumenta i r spunsul! 

Pentru încheierea programului se organizeaz , ca i la începutul acestuia, o petrecere, pe 
parcursul c reia p rin ii pot schimba impresii între ei, privind derularea programului. 

Aceast  întâlnire permite evaluarea întregului proiect, bazat  i pe autoevaluarea p rin ilor. Se 
aplic  chestionare. 

În evaluarea efectelor pe care programul derulat le-a avut asupra celor implica i, s-au avut în 
vedere urm torii indicatori:  

 frecven a particip rii p rin ilor la întâlnirile propuse;  
 nivelul de satisfac ie referitor la programul desf urat evaluat la p rin i; 
 schimb rile în atitudini i practici educative în raport cu ceea ce constituie adaptarea i 

performan ele copilului;  
 cuno tin ele i abilit ile însu ite de p rin i; 
 achizi iile copiilor; 
 modific rile imaginii de sine la p rin i, a reprezent rii despre sine în termeni de competen e 

educative. 
Copiii vor oferi p rin ilor diplome, iar cadrul didactic va oferi fiec rei familii diplome pentru 

implicarea în acest program. 

Se va organiza o expozi ie cu fotografii care surprind diferite ipostaze ale participan ilor la acest 
proiect. 

Pentru a con tientiza impactul pe care implicarea p rin ilor l-a avut  asupra activit ii colare a 
copiilor mei i reu ita programului, am redactat cu ajutorul copiilor o SRISOARE DESCHIS , prin 
care am eviden iat rezultatul sau mai degrab , rezultatele activit ilor din cadrul atelierelor: 

 

CLASA  CA  O  CAS  
  

Oricât haos ar domni afar , tim c  în clasa noastr  g sim ORDINEA, DREPTATEA i ANSA 
DE A ÎNV A. Întâlnim TOLERAN A, VOIA BUN  i EMO IA.  

Suntem înconjura i de imagini pline de violen , de mânie i l comie. Toate, parc  izbesc cu 
furie în u . Dar aici suntem în siguran .  

În c m ru a aceasta înv m s  ne pre uim unul pe cel lalt, s  gândim, s  vis m, s  ne afl m 
pacea i s  fim creatori. 

Încerc m s  inem la distan  urâ enia i l comia lumii, suficient de mult, încât s  prindem 
puteri i s  ne putem ap ra singuri. 

Înv m s  pre uim BUN TATEA, R BDAREA, CURAJUL i CONSECVEN A. 

Înv m cel mai important lucru: acela c  TO I AVEM NEVOIE UNII DE AL II. 

În elegem c  nu este nimic ru inos în a fi unul din cei mul i – un om de rând nu este deloc un 
oarecare. FIECARE AVEM UN DAR SPECIAL. Fiecare valor m mult pentru cei dragi. 

Îns , dac  vrem s  fim deosebi i e foarte bine, Putem s  facem aceasta, dac  ne urm m visurile 
i dorin ele cu toat  ardoarea, cu inima, cu mintea, cu tot curajul.                        

În clasa (casa) noastr  ne str duim s  fim OAMENI. 
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TEACHING FUTURE JOBS  

 

Prof. Simona R dulescu  

coala Gimnazial  „Sfântul Andrei”, Bucure ti 

 

 

Along with more than 2700 teachers and 100,000 students from 94 countries we took part in 
the international project Innovate Your Dreams. The project aimed to help students understand and 
prepare for the jobs in the future and teaching SDGs. In a year it completed three phases and became 
the world’s biggest STEM-based PBL project. It had no funding or support by any organization and 
it inspired many teachers to adopt STEM and PBL. 

During six weeks teachers received different tasks to guide students’activities. 

Here are the results of our work: 

First task- "Entrepreneurship in the classrooms” 

We talked about the most important discoveries of humanity. Children were eager to find out 
the advantages and disadvantages of using fire. 

Every student made a card with a different situation in which people can meet fire. Children 
wrote messages as if the cards were to be sent to Fire itself. 
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Second task- "Biz-World” 
 
Description: We talked about the differences between slogan and logo. Students realized that 

slogan is strong, but logo is powerful. We watched a short film about how famous logos were made. 
Students drew famous logos and also created their own logos. They even made a logo for their school 
and for their family (similar to a crest). 

 

   
 

   
 

Third Task: Glossary of Business Terminology 

 

Children visited CEC Bank on its anniversary. Children found out it was opened 155 years ago 
and how important this bank was in the history of our country. They were spoken about business 
terminology, the importance of saving money, the importance of investing money and the most 
important how to earn money. 
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CEI APTE ANI DE – ACAS    

 
Prof. înv. primar Ra covici Claudia Maria 

       coala Gimnazial  ,,Aron Cotru ” Cerg u Mare 

 
 
 
Cei 7 ani de acas  - oglinda educa iei pe care p rin ii o ofer  copiilor în prima parte a existen ei 

lor. Speciali tii sus in c  regulile de comportament i educa ie oferite în primii 7 ani de via  ai 

copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Primele elemente ale comportamentului civilizat i de bun  cre tere sunt oferite copiilor în 

familie prin purtarea p rin ilor i mai apoi prin sfaturi i educa ie. Treptat, cei mici vor deprinde reguli 

de bun  purtare i mai apoi bunele maniere atât de necesare convie uirii în societate, puterea 

exemplului personal al p rin ilor în însu irea unui omportament civilizat, fiind esen ial  în primii ani 

de via  ai copilului.                                     

Cei 7 ani de-acas  sunt cheia c tre succesul social al copilului. Educa ia acestuia const  în ceea 

ce el tr ie te în familie. Copilul tr ie te faptele p rin ilor, care-i vor servi de model, i mesajul din 

spatele frazelor care i se spun. C  ace tia trebuie s  înve e cum s  se comporte cu ceilal i, este 

r spunderea p rin ilor, de a-i obi nui de mici cu bunele maniere. 

Pentru c  primii apte ani sunt esen iali în formarea caracterului s u, copilul trebuie ajutat s  

deprind  obiceiuri s n toase i maniere elegante. Micu ul înva  care sunt principiile i valorile dup  

care va trebui s  se ghideze în via , în situa ii dintre cele mai diverse , descoper  cum sa aib  grij  

de corpul i de lucrurile lui, ce este recomandat s  m nânce, cum s  î i ajute p rin ii i cum s  se 

bucure de încrederea i aprecierea oamenilor cu care interac ioneaz .             

Bunele maniere sunt cartea de vizit  a omului. Felul în care nsecomport  are o puternic  

influen  asupra rela iilor cu familia, prietenii, colegii, i, în cele din urm , de acest lucru depinde 

dac  avem sau nu succes în via .  

Copilul manierat se va descurca mai bine în rela iile sociale i se va sim i mai confortabil în 

prezen a celorlal i decât unul c ruia îi lipsesc cei 7 ani de-acas .  Cea mai bun  modalitate de a-l 

obi nui cu bunele maniere este s  fim noi, p rin ii, un bun model pentru ei, începând prin a-i înv a 

lucruri simple înc  de la vârst  fraged : s  salute, s  spun  „te rog”, „poftim”,  „mul umesc”.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

R tariu Ana G. P. P. NR. 1 TEI 

 
Menirea educa iei este aceea “ de a în l a pe culmi mai nobile de via  – omul”. (Gentil, G. The 

Reform of Education). Problema educa iei este abordat  ast zi în strâns  leg tur  cu problematica 
lumii contemporane, lume caracterizat  prin importante transform ri, prin cerin e i aspira ii 
specifice, prin schimb ri în toate domeniile. 

Educa ia trebuie s  se manifeste în permanen  ca o ac iune unitar , coerent , iar implicarea 
acestui deziderat rezid  în strâns  leg tur  dintre familie i mediul educa ional. Acest lucru impune 
ca p rin ii s  fie parteneri egali în educa ia copilului. “Meseria” de p rinte este grea. 

În condi iile unei atmosfere familiale echilibrate i prielnice dezvolt rii copilului de vârsta 
pre colar , familia este în primul rând cadrul existen ei biofizice, al acestei dezvolt ri. Un anumit 
regim igienico – sanitar necesar dezvolt rii fizice s n toase i armonioase înseamn  asigurarea unui 
program al zilei care s  respecte ore de somn, alimentare, activit i, joc, plimb ri. 

Un judicios echilibru al acestora în raport cu disponibilit ile copilului pre colar trebuie s  evite 
suprasolicitarea fizic  i mai ales nervoas  a organismului foarte fragil. În r gazul de timp petrecut 
in mijlocul familiei obiectivul principal trebuie s  fie al p str rii s n t ii fizice, al cre terii normale 
i mai ales al c lirii organismului prin mijloace ce trebuie bine cunoscute celor ce asigura securitatea 

fizic  a copilului. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influen eaz  i 
modeleaz  persoana umana. Unii merg chiar mai departe i sus in c  ac iunea ei asupra persoanei e 
atât de mare, încât ea egaleaz  ac iunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul 
cercet rilor care vin dinspre psihanaliza, psihologia social  i sociologie sus inând c  familia este: 
adev ratul laborator de formare a persoanei. 

Transformarea individului în persoan  adic  în “individ cu status social” este întâi de toate 
opera familiei. Sunt dou  cauze care explic  aceast  influen  a familiei asupra persoanei: una este 
legat  de faptul c  ac iunea familiei se exercit  mai de timpuriu iar a doua de acela c  mult  vreme 
familia e calea prin care se canalizeaz  oricare alt  ac iune de socializare, ea fiind identic  cu întreaga 
lume social  a copilului. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de înv are este c  toate urca foarte repede 
la început i apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativ . Aceasta înseamn  c  
eficacitatea ac iunii mediului e foarte mare în primii ani, mic  mai târziu i foarte mic  dup  25-30 
ani când totul devine fix i imuabil, deci familiei îi revine astfel privilegiul de a- i exercita influen a 
de la început. 

Acest privilegiu este dublat de un al doilea: ac iunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar 
mult  vreme e i singura având pe deplin monopolul fiind singurul factor de socializare a copilului 
din perioada pre colar . Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te 
copilul i a c rui influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. 
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Trebuie s  inem cont de faptul c  din ce în ce mai multe probleme sociale intr  în coal , ceea 
ce face ca coala s  nu mai poat  sta departe de comunitatea din care face parte. Pentru mul i ani, o 
echip  de cercet tori condus  de J. Epstein a ini iat studii pentru a identifica premisele i modalit ile 
pe care trebuie s  le aib  în vedere colile pentru a dezvolta i implementa programe de parteneriat 
largi. Din aceast  munc  au rezultat ase tipuri fundamentale de implicare, fiecare putând fi 
opera ionalizat prin sute de practici la nivelul colilor: calitatea de p rinte (parenting),  comunicarea 
între cas  i coal , voluntariatul, inv area acas , luarea deciziilor, colaborarea cu comunitatea. 

Comunitatea ofer  o larga varietate de resurse importante de care colile i familiile se pot folosi 
mai u or pentru binele copiilor. De asemenea, participarea comunit ii la luarea de decizii poate 
îmbr ca urm toarele forme: stabilirea priorit ilor, planificarea i executarea programelor, 
participarea la împ r irea beneficiilor din cadrul institu iei, participarea la monitorizarea i evaluarea 
proiectelor. 

În concluzie, scopul final al educa iei este s  sporeasc  calitatea vie ii. Încercând s  înl ture 
confuziile multiple referitoare la în elegerea conceptului de educatie permanenta. 

 

Bibliografie: 

https://edict.ro/rolul-educatiei-in-formarea-personalitatii/ 

https://hopeandhelp.ro/familia-si-rolul-ei-formarea-educatiei/ 
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Factorii reu itei colare 
 

 

Profesor SILVIA RA ,                                                                                
coala Gimnazial  nr. 1 Mihai Bravu, Bihor 

 
Reu ita colar  a copilului, care rezult  din interac iunea factorilor psihofiziologici, psihologici, 

pedagogici i sociali, indic  atât dorin a i capacitatea elevului de a se adapta la cerin ele colare, cât 
i preocuparea i capacitatea cadrului didactic de a crea un mediu colar “selectiv” sau “adoptiv”. 

Reu ita colar  are menirea s  exprime nivelul inteligen ei, al motiva iei i al atitudinii, adic  s  ne 
informeze despre nivelul de dezvoltare psihic  a elevului. 

Al turi de relevarea capacit ii de adaptare colar  a elevului, reu ita colar  furnizeaz  
informa ii i despre calitatea ac iunii pedagogice i personalitatea profesorului, factorul care 
condi ioneaz  în mare m sur  succesul celui dintâi. Astfel, capacitatea profesorului de a-l conduce i 
a-l apropia pe elev de nivelul i logica tiin ei, prin logica activit ii didactice, este o condi ie 
important , mai ales la cazul acela care prezint  aptitudini colare mai slab dezvoltate. 

Ac iunile instructiv-educative reu ite sunt acele condi ii pedagogice care asigur  succesul 
colar al elevului. Transformând în mod real i în sensul dorit personalitatea colarului, profesorul îl 

ajut  s  devin  capabil s  rezolve problemele i s  realizeze sarcinile colare la nivelul cerin elor 
instructiv-educative care, odat  cu trecerea lui de la o clas  la alta, devin din ce în ce mai complexe 
i mai variate. Realizarea efectiv  a activit ilor i asimilarea, interiorizarea real  a cerin elor colare 

determin  schimb ri profunde în structura personalit ii colarului. Schimbarea, dezvoltarea 
neîncetat  a personalit ii atrag dup  sine racordarea continu  a programului de formare la nivel 
psihogenetic. Rela ia intrinsec  dintre ac iunea pedagogic –dezvoltarea psihic  respectiv dintre 
activitatea–dezvoltarea elevului, presupun ca obiectivele pedagogice formulate în termeni generali s  
fie transcrise într-un sistem de ac iuni i opera ii didactice concrete, accesibile fiec rui cadru didactic.  

Pentru a lichida i a preveni insuccesele colare nu este suficient ca profesorul s - i cunoasc  
propria specialitate. Pentru a realiza obiectivele instructiv-educative ale disciplinei propuse, el trebuie 
s  st pâneasc  i „tainele” form rii personalit ii. F r  tiin a i “arta” de a cunoa te personalitatea 
elevului, profesorul nu va dispune niciodat  de acel minim de informa ii inverse (profesor-elev), care 
îi sunt indispensabile pentru a aprecia i a optimiza permanent propria activitate instructiv-educativ , 
în raport cu schimb rile continue petrecute în „ansamblul psihic” al elevului.  

În canalizarea spre munca colar  a curiozit ii i activismului natural al copilului, tactul 
pedagogic este condi ia decisiv  a transform rii curiozit ii infantile, înc  general  i nespecializat , 
în interese cognitive, în trebuin a de performan , ceea ce marcheaz  stabilirea i cristalizarea 
motiva iei intrinsece în activitatea colar . Simultan cu formarea intereselor autentice, activitatea 
elevului devine mai u oar , iar munca profesorului se restructureaz , întrucât controlul extern se 
interiorizeaz , reglarea extern  devenind în mare m sur  autoreglare, sus inut  de cre terea nivelului 
de aspira ie i de sporire a competen elor cognitiv-opera ionale ale elevului.  

Profesorul abil creeaz  situa ii didactice potrivite obiectivelor concrete, imprimând procesului 
instructiv-educativ con inutul i structura dorit , direc ia i ritmul adecvat, men inând astfel nivelul 
optim de activarea cognitiv-intelectual  i afectiv-motiva ional  a elevului de-a lungul activit ii sale. 
Dasc lul care colaboreaz  efectiv cu elevul incitându-l s  argumenteze i s  contraargumenteze 
permi ându-i “s  descopere” informa ii noi i chiar s  gre easc  în clas , schimb  în esen  
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personalitatea elevului, contribuind din plin la realizarea poten ialit ii lor, la formarea motivelor 
intrinsece, la crearea pl cerii de a munci i a atitudinii pozitive a elevului fa  de activitatea colar . 

De cele mai multe ori, familia vine în sprijinul colii pentru ameliorarea reu itei colare a 
elevului, dar uneori “valorile” promovate în familie nu coincid întru totul cu cele cultivate în coal . 
Colaborarea real  dintre coal  i familie, mai ales în cazul elevilor slabi la înv tur , poate fi un 
factor favorizant al învingerii de c tre elev a dificult ilor sale colare. Rela iile interpersonale 
destinse, atmosfera emo ional  i psihosocial  calm  i degajat  a mediului familial i colar î i pun 
amprenta asupra imaginii de sine, asupra trebuin elor eului, dorin ei de autodep ire a elevului, care 
influen eaz  neîndoielnic succesul s u colar. 

Variabilele care definesc mediul familial influen eaz  foarte mult reu ita colar  a elevilor, 
printre acestea pe primul loc situându-se nivelul de instruire al familiei. Totu i, ac iunea acestor 
variabile nu este liniar  pe parcursul anilor de studii i se diminueaz  pe m sura înaint rii spre niveluri 
superioare de înv mânt.  

Dintre variabilele colare, cele referitoare la cheltuieli, echipamente, programe sunt mai pu in 
responsabile în ob inerea unor rezultate colare bune fa  de caracteristicile corpului profesoral care 
este considerat centru al factorilor reu itei colare. 

Mai mult decât caracteristicile mediului familial i variabilele colare, reu ita este influen at  
de particularit ile individuale ale elevilor: nivelul de aspira ii, motiva iile, atitudinea fa  de coal , 
încrederea în institu ia colar , acestea depinzând în mare m sur  de indicatorii mediului familial. 

Inteligen a singur  nu garanteaz  succesul în nici o activitate. Nereu ita colar  a elevilor 
inteligen i se datore te, de obicei, dificult ilor de caracter, lipsei de motiva iei, rela iei conflictuale 
profesor-elev, condi iilor social-economice neadecvate ale familiei. 

O parte considerabil  a varia iei realiz rilor colare nu poate fi explicat  prin nivelul 
inteligen ei, ci numai prin alte caracteristici psihologice, pedagogice sau sociale, nesesizate de testele 
de inteligen . 

Interesul sc zut pentru succesul colar, sentimentul valorii proprii reduse, atitudinea de 
desconsiderare din partea colegilor de clas , dezaprobarea sever -de c tre p rin i a activit ilor 
întreprinse de elevi, pot contribui, în pofida inteligen ei sale normale, la sc derea randamentului 
colar al unui copil. În prognosticarea succesului colar trebuie s  se in  seama al turi de inteligen  
i de caracteristicile non-cognitive ale personalit ii, de climatul familial, etc. Numai astfel va fi 

posibil  identificarea factorilor determinan i ai acelor varia ii colare care sunt inexplicabile prin 
factori aptitudinali. 

O veritabil  inteligen  sau o motiva ie real  pentru activitatea colar  poate fi format  numai 
prin realizarea unui sistem de obiective instructiv-educative care transform  în mod continuu 
activitatea elevului i prin aceasta îns i inteligen a, motiva ia, atitudinea sa.  

Problema pedagogic  const  în g sirea acelei c i care duce la formarea adev rat  a 
personalit ii, adic  a c ii care spore te, perfec ioneaz  în mod real i continuu competen a elevului 
în activitatea colar. For a atractiv  a colii nu const  doar în arhitectura sa impozant  sau în luciul i 
valoarea aparaturii auxiliare de laborator, ci mai ales în natura, nivelul i modul de organizare a 
activit ilor colare. 

Ori de câte ori reu ita colar  a elevului r mâne sub nivelul posibilit ilor sale (maxime i 
tipice), se cer interven ii psihopedagogie prompte în vederea detect rii i combaterii cauzelor 
reu itelor inferioare.  

Contribu iile valoroase ale biologiei, psihologiei, medicinii, etc. la consolidarea „ tiin ei 
educa iei” au creat premisele conceptuale i metodologice necesare pentru a m ri eficien a activit ii 
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instructiv-educative, care este calea cea mai sigur  a lichid rii i prevenirii inadapt rilor i a 
pierderilor colare.  
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RELA IA COAL  - FAMILIE                                                                       
CA PREMIS  A EFICIEN EI PROCESULUI DE ÎNV MÂNT 

 

RA  ELENA-DANIELA                                                                             
COALA GIMNAZIAL  "I. I. MIRONESCU" TAZL U, JUD. NEAM  

 
Convingerea noastr  este c  familia i scoala sunt, i vor r mâne, constantele sistemului social, 

globalizarea i invocata integrare european  fiind simple variabile care influen eaz , în mod cert, 
calitatea rela iei dintre familie i coal . Actorul principal al dezvolt rii r mâne îns  tot parteneriatul 
dintre investi ia educativ  a celor doi ac ionari: coala i familia. O condi ie vital  a cre terii eficien ei 
activit ii educative desf urate cu elevii o constituie asigurarea unei absolute unit i de ac iune a 
tuturor factorilor educativi: familia, coala etc 

Este cert c  coala este factorul de care depinde în mod cople itor devenirea personalit ii 
umane. La fel de adev rat este c  educa ia coerent  nu poate face abstrac ie de rosturile familiei în 
aceast  ecua ie. coala i familia sunt dou  institu ii care au nevoie una de alta, influen ele lor fiind 
simultane de la o anumit  vârst  i complementare. coala i familia trebuie s  afle f ga ul colabor rii 
veritabile bazat  pe încredere i respect reciproc, pe dragostea fa  de copil, s  deschid  drumul unei 
rela ii deschise, permeabile, favorizante schimbului i comunic rii de idei. 

Deoarece educa ia p rin ilor nu poate lua caracter de obligativitate se cere realizarea ofertei 
educa ionale în condi ii liberale, de alegere de c tre p rin i a con inuturilor i metodelor, a locului i 
timpului de înv are. Acestea solicit  cunoa terea i adaptarea formelor pentru care se opteaz , la 
nevoile specifice de educa ie ale p rin ilor. Pentru atingerea acestui scop se impune sensibilizarea, 
informarea i formarea, inclusiv perfec ionarea continu  a cadrelor didactice cu privire la problema 
educa iei p rin ilor, prin relevarea unor aspecte teoretice i metodologice în scopul realiz rii eficiente 
a parteneriatului coal  -familie. Colaborarea p rin i-profesori este o condi ie de baz  pentru 
asigurarea unei dezvolt ri psihice a copilului, principala ipostaz  a acestui tip de rela ie constând în 
consensul educativ. Unitatea cerin elor educative solicitate de cei doi actori implica i, nu poate exista 
decât atunci când p rintele este convins c  atât el, cât i dasc lii au un el comun: binele copilului. 

Funda ia dezvolt rii psihice a copilului este pus  în familie. Influen ele primului mediu social 
în care copilul începe propria dezvoltare s-au dovedit a fi esen iale pentru dezvoltarea ulterioar  a 
celui care constituie obiectul educa iei. Studiile efectuate în aceast  direc ie au demonstrat importan a 
mediului familial în privin a dezvolt rii personalit ii copilului, fiind subliniate ambele sensuri - 
pozitiv sau negativ- pe care atmosfera familial  le poate întip ri devenirii copilului, în func ie de 
calitatea acesteia. 

Interac iunea factorilor vitali ai dezvolt rii psihice determin  un anumit nivel al acesteia cu care 
copilul intr  în mediul diferit dar curând la fel de primitor ca i cel familial, mediul colar. Cl direa 
de c tre fiecare p rinte a unei modalit i autentice, personale de raportare la propriul copil în educa ia 
pe care o exercit  asupra acestuia, face ca aceste diferen e s  fie i mai evidente. 

P rin ii î i dau silin a s  fie cât mai buni cu copiii lor. Muncesc pentru a reu i s  le ofere celor 
mici, ceea ce poate lor, le-a lipsit. Se constat  uneori, îns , un u or dezechilibru între ceea ce p rin ii 
ofer  copiilor i nevoile reale ale acestora, nevoi de comunicare, afec iune i siguran . P rin ii fac 
totul pentru a-i educa pe cei mici, atât cum tiu i cât pot de bine. Acest - totul semnific  pentru fiecare 
p rinte, altceva. Adultul î i creioneaz  o strategie educativ  pe m sur  ce copilul s u cre te, strategie 
care fie se aseam n  cu cea adoptat  în copil rie de p rin ii lui, fie este opusa acesteia. O astfel de 
practic  educativ  este dependent  de nivelul de cuno tinte al p rintelui, de atitudinile i convingerile 
sale, de concep ia acestuia despre lume i via . 
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Stilul parental îmbr i at în educa ia copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii psihice a 
acestuia, principalele domenii comportamentale care o determin  fiind cel cognitiv i social-afectiv. 
Este adev rat c  vorbind despre interac iunea p rin i-copii se au în vedere atât influen ele p rin ilor 
asupra copiilor, cât i ale copiilor asupra p rin ilor. Influen ele exercitate de ambele p r i pot îmbr ca 
forma unei spirale rela ionale a c rei continuitate depinde îns  de eficien a stilului educativ parental. 
Este unul din factorii care influen eaz  calitatea interac iunii p rinte-copil. 

Oricât de greu de crezut i de în eles ar p rea pentru unii, educa ia dat  de p rin i copiilor 
influen eaz  cov r itor via a acestora, care vor deveni adolescen i, tineri, adul i. i nu atât con inutul 
educa iei, cât mai ales maniera de realizare a acesteia. 
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EXCURSIILE CU P RIN II –                                                                         
PRELUDIUL UNEI MARI SCHIMB RI ÎN EDUCA IA COPILULUI! 

 

PROFESOR: RA  ROMEO                                                                          
COALA GIMNAZIAL  PÂRJOL, JUD. BAC U 

 
 
Dup  statisticile actuale, pandemia are meritul de a fi generat ceea ce nici religia unei vie i 

s n toase i nici recomand rile medicilor nu au reu it: a scos tot mai mul i oameni în natur .  Ceea 
ce este cu adev rat atipic pentru aceast  migra ie pe vertical  este evadarea pe dealuri i  mun i a 
copiilor cu vârste tot mai fragede.  

Evadarea din rutina zilnic  împreun  cu copiii presupune îns  o bun  planificare, pentru a evita 
surprizele nepl cute i pentru a aduce plus valoare în educa ia acestora. Se iau în calcul o serie de 
aspecte: verificarea st rii vremii, împachetarea bagajului potrivit pentru itinerariu, întocmirea unei 
liste cu obiectele necesare, verificarea echipamentului de tip out-door, informarea din timp asupra 
traseelor i a locului de cazare, existen a surselor de ap  etc.  

O astfel de activitate ghidat  de p rin i constituie o parte însemnat  în via a copilului, deoarece 
contribuie la dezvoltarea personalit ii sale, având caracter creator. Acesta are posibilitatea de a 
ac iona ghidat de pasiune, interes i sensibilitate, înrâurind munca colar , impulsionând-o i 
completând-o. 

Copiii vor îmbr i a dragostea de munte, de ap , de aer curat, de p s ri i de cer, de stele i de 
iarb . Fiecare urcu  va fi obositor, dar astfel copilul î i încearc  limitele, îi înt re te caracterul, tocmai 
acest efort aducându-i o satisfac ie pe care nu o g se te stând acas , în confortul cu care este obi nuit. 
Pa ii greoi, cu rucsac în spate, îi vor aduce o bucurie unic  la sosirea pe vârf sau culme.  

Activit ile în aer liber, în mijlocul naturii i drume iile montane sunt de-a dreptul vitale pentru 
s n tatea i vigoarea fizic  a copiilor, stabilind un echilibru între efortul consumat de copil de-a 
lungul unui an colar, între cei patru pere i ai clasei i înc  patru pere i ai locuin ei în care î i petrece 
o bun  parte a timpului liber, i participarea larg  i nemijlocit  la ac iuni în sânul naturii, în aer liber. 
Aceste activit i nu sunt doar pl cute, relaxante. Aduc un plus de valoare constant educa iei copilului. 

Acesta nu trece pe lâng  frumuse ile naturii în goana autocarului, ci calc  cu pasul în mijlocul 
codrului, ascult  lini tea i fream tul s u, percepe frumuse ile i farmecul naturii. P rin ii pun astfel 
um rul pentru a dezvolta la copil dragostea de natur , de a o ocroti, participând la împlinirea fericirii 
lui. Succesul acestor activit ii desf urate de p rin i împreun  cu copiii depind îns  de spiritul 
practic, organizatoric, de realismul i luciditatea celor dintâi. Împletirea acestor cerin e cu 
responsabilitatea dasc lilor, conduc cu siguran  la succesul colar.  

Activit ile p rin ilor împreun  cu copilul lor, îl ajut  pe acesta s  g seasc  "altceva decât la 
lec ii", care sunt obligatorii, având posibilitatea de a explora, de a cerceta, de a intra în contact direct 
cu realitatea geografic , de a participa la activit i "altfel" decât cele de zi cu zi. Copilului i se deschide 
un câmp de afirmare larg, care are ca efect direct dezvoltarea creativit ii i a imagina iei, prin 
genurile diverse de activit i: expedi ii, orientare turistic , cazare la cort, focuri de tab r , jocuri .a. 
Fiecare copil are posibilitatea de a- i pune în valoare posibilit ile latente, p rintele devenind un 
adev rat "dasc l", aducând un real sprijin în dezvoltarea armonioas  a acestuia i ajutându-l la 
integrarea social  a sa, preg tindu-l pentru via . Excursia, drume iile de orice tip sau simplele evad ri 
în natur  devin de fapt un element de compensa ie între coal  i via a cotidian , copilul nemaifiind 
stimulat doar de note, ci i de posibilitatea de a se "valorifica" pe sine însu i.  

Valen ele multiple ale excursiilor în care se implic  în mod direct p rin ii, reies din faptul c  
acestea sunt atractive, stârnesc interes i curiozitate, produc bucurie i veselie i faciliteaz  
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acumularea de cuno tin e noi, chiar dac  presupun un oarecare efort suplimentar. Copiii î i dezvolt  
spiritul de observa ie, memoria vizual  i auditiv , înva  s  foloseasc  surse diverse de informare, 
"înva  s  înve e". Se dezvolt  la copil spiritul practic, opera ional, fiecare dintre ei având posibilitatea 
de a se afirma conform naturii sale.  

Diferitele forme de excursii organizate de p rin i aduc i implica ii civice, copilul preluând 
treptat o serie de responsabilit i care vor ap rea pe parcurs, viitorul adult participând mai târziu în 
mod activ la via a social , ca inventator, inovator i creator. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. R oi Florentina Alina 

coala Gimnazial , Livezile, jud. Mehedin i 

 

``Copiii sunt m inile cu ajutorul c rora atingem cerurile`` Henry Ward Beecher 

 

coala reprezint  un ansamblu de componente ra ional organizate, dar i interdependente, care 
are drept scop principal realizarea i, în acela i timp implementarea tuturor obiectivelor instructiv-
educative propuse. 

Menirea procesului de înv m nt constituie angajarea elevilor în tr irea unor noi experien e, 
organizate într-un mod pedagogic, astfel înc t aceastea s  realizeze înv area propriu-zis  a acestora. 

Înv area reprezint  modific rile survenite în comportamentul elevului, însum nd un ansamblu 
de rezultate exprimate în termeni de noi cuno tin e, no iuni, priceperi, deprinderi, atitudini, dar i 
comportamente. 

Motiva ia reprezint  ansamblul stimulilor interni care determin  comportamentul, constituind 
totalitatea imboldurilor interne care îl stimuleaz  i îl determin  pe elev s  ac ioneze pentru a le 
satisface. 

Motiva ia este de tip pozitiv, atunci c nd este produs  de stimul ri periodice, precum laude, 
încuraj ri, recompense i, în acest caz are efecte pozitive asupra activit ilor pe care le determin , dar 
i de tip negativ atunci c nd este rezultatul amenin rilor, pedepselor i, de data aceasta ele sunt cele 

care declan eaz  comportamente de retragere sau evitare. 
Comunicarea reprezint  orice transmitere a informa iilor, a ideilor, dar i a emo iilor de la o 

entitate social , precum persoan , grup uman, colectivitate la alta, prin intermediul unor mesaje. 
P rin ii joac  un rol esen ial în colaborarea cu coala pentru beneficiul educa iei copilului lor. 

Meseria de p rinte este una dintre cele mai importante i, de asemenea, una dintre cele mai dificile 
deoarece în primii ani, copilul este modelat i ghidat. Cre terea copiilor poate fi un rollercoaster fizic 
i, în acela i timp emo ional. 

 

P rin ii pot avea un impact pozitiv asupra educa iei copiilor prin urm toarele: 

• încurajarea copilului s  aib  o atitudine pozitiv , dar i curioas  cu privire la înv at în orice 
mediu, acas , la coal  i în comunitate; 

• asigurarea de prezen a la coal , punctualitate i respectarea unor obiceiuri pozitive, dar i a 
regulamentelor; 

• încurajarea copilului s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare 
i activit i comunitare, de voluntariat; 

• luarea parte în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile – prin oferirea de  abilit i, 
timp i prin împ rt irea preocup rile fiec ruia; 

• cererea de informa ii în ceea ce prive te educa ia copilului pentru a permite sus inerea pe toate 
planurile; 
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• discutarea cu copilul despre viitorul, speran ele, dar i visurile lui. 
 Parteneriatul coal -familie i, în acela i timp comunicarea dintre ace ti parteneri educa ionali 

implica i va favoriza întotdeauna o educa ie de calitate, avand un randament destul de ridicat.  
 
Rolul familiei este cu siguran  extrem de important nu numai în alegerea profesiei de c tre 

copil, dar i în dezvoltarea lui armonioas  la nivel educa ional. Deoarece educa ia de azi îl formeaz  
pe omul de mâine, om pe care noi îl numim viitorul rii i acest viitor al fiec rui elev este  în mainile 
nostre.  

În concluzie, rolul colii, dar mai ales al familiei este unul destul de important în formarea 
fiec rui copil în parte deoarece acesta trebuie mereu îndrumat, dirijat, încurajat i motivat pentru ca 
mai apoi s  devin  un adult responsabil. 
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Rolul familiei în educa ia copilului 

 
Prof.: R oi Otilia                                                                                    

Liceul Tehnologic Petre Bani , C l ra i, jude ul Dolj 

 

Pe copil s -l ii în frâne, de-l vrei om la to i s  plac , 
Nu-l l sa orice s -ngâne, nu-l l sa orice s  fac  

Nu-l l sa dup  pl cerea-i unde vrea el s  se duc  … 
Din acelasi lemn se face, i icoan  i m ciuc . Vasile Militaru 

 

 

Educa ia este un set de abilit i i cuno tin e sistematizate dobândite de o persoan  pe parcursul 
vie ii.                                                                            

Educa ia aduce multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – îmbun t e te 
perspectivele de carier , stimuleaz  economia i chiar poate extinde durata de via . Mai mult, potrivit 
studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i! De aceea, este absolut esen ial ca educa ia, 
indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului t u.                                   

Factorii care stau la baza educa iei copilul sunt coala i familia. Func ia educativ  a familiei 
const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Un rol important în dezvoltarea 
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic îl are familia. coala, al turi de familie, 
influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de înv mânt, personalitatea 
copilului. 

P rintii, copiii i coala se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc copiii poate 
sprijini sau devia vie ile lor.  Activitatea educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat  de 
alte influen e educative ce se exercit  asupra copilului. Un rol important în cadrul activit ilor colare 
îl are împlicarea p rin ilor.  

Atunci când familia se implic  în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin i 
cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 
implic rii p rin ilor este o modalitate bun  de a crea un mediu de înv are pozitiv. 

În ultimii ani s –a constatat o sc dere a procentului de p rin i care sus in comunicarea dintre 
p rinte-profesor. edin ele sau activit ile colare au fost înlocuite cu metode de comunicare la 
distan , cum ar fi platformele online. În timp ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta 
familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde interesul pentru coal  . 

Pe de alt  parte, se observ  schimb ri importante în clasele în care p rin ii se implic , cum ar 
fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. Identificarea nevoilor i obiectivelor se face mai 
u or în urma colabor rii cu p rin ii. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a 
asculta preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici.      

Rezultatele colare ale copilul se ob ine în func ie de modul în care p rin ii se implic  în 
procesul de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Deprinderile de comportament: 
respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas  
’’tot în familie se formeaz . 
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Dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia nu se poate 
realiza decât formându – se un front comun p rinte – profesorii. Între familie i coal  trebuie s  
existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i lectorate cu 
p rin ii.                                     

Un parteneriat familie – coal  este absolut necesar pentru toti cei ce particip  la acest demers. 
Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru i colarul 
nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce fel s -
l motiveze i s  – l ajute.  

Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori.  
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Importan a implic rii p rin ilor, a asisiten ilor maternali, în educa ia                                        
copiilor cu nevoi speciale 

prof. R u  Carmen Cornelia 

coala Profesional  Special , comuna tefan cel Mare, jude  Neam  

 

 

P rin ii i familiile, asisten ii maternali, au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, 
comportamentului i reu itelor copilului. Un copil din înva mântul special î i petrece peste 80% din 
timp la coal  în compania altor membri ai comunit ii, profesori, pedagogi, personal nedidactic i 
cel mult 20% din timp în familie, de aceea este important  colaborarea între aceast  categorie, coal  
i comunitate.  

Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului. 

Implicarea i colaborarea, educa ia se poate realiza prin: a veni la coal  pentru a l sa sau a lua 
copilul, a fi prezent la sedin ele cu p rin ii, a participa la evenimentele colare, a face voluntariat în 
clas , a primi rapoarte, a împ rt i imforma ii privitoare la s n tatea i bun starea copilului i a 
s rb tori reu itele. Dar toate acestea reprezint  doar începutul. 

Implicarea înseamn  de asemenea s  juca i un rol activ în educa ia copilului dumneavoastr  
acas .  

În alte cuvinte, pute i avea un impact pozitiv prin: 

 A încuraja copilul s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at în orice mediu, 
acas , la coal  i în comunitate. 

 A v  asigura de prezen a la coal , punctualitate i respectarea unor obiceiuri positive. 
 A încuraja copilul s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare i 

activit i comunitare. 
 A lua parte în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile – prin a v  oferi abilit ile, 

timpul i prin a v  împ rt i preocup rile. 
 A cere informa ii pentru dumneavoastr  sau pentru educa ia copilului pentru a v  permite s  

îl/o sus ine i. 
 A vorbi cu copilul despre viitorul, speran ele i visurile lui/ei. 

 Dar exist  i acel copil, pentru care familia este tot grupul- coala, în care tr ieste, se dezvolt , 
înva . Responsabilitatea  de p rinte privind educarea acestor copii, ne revine nou  , tuturor, profesori, 
educatori, pedagogi, comunitate,etc. 

 Este important parcurgerea unor aspecte ce  au un rol important în men inerea leg turii 
familie-copil-comunitate. 

1. Comunicare 

Comunicarea eficace este esen ial  pentru stabilirea unor rela ii pozitive; vrem s  ne asigur m 
c  fiecare persoan  este binevenit , apreciat  i respectat . Ne vom asigura c  toate comunic rile din 
partea noastr  folosesc un limbaj clar i simplu, folosind traduceri atunci când acestea sunt relevante 
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contextului, punctuale i u or accesibile f r  jargon. Vrem s  fie clar cum, când i pe cine pute i 
contacta dac  ave i nevoie de ajutor, informa ii sau dac  dori i s  v  exprima i îngrijorarea. 

2. Sprijin pentru p rin i 

Meseria de p rinte este una dintre cele mai importante i, de asemenea, una dintre cele mai 
dificile. Cre terea copiilor poate fi un rollercoaster fizic i emo ional. Este important s  ti i c  ave i 
parte de sprijin, s  v  sim i i apreciat/ , încrez tor/toare i s  ti i c  ave i posibilitatea de a contribui 
la educa ia copilului dumneavoastr . Noi v  vom ajuta prin a v  oferi acces la informa ii, servicii i 
resurse care v  pot sprijini pe dumneavoastr  ca p rinte i ca familie acas . 

3. Înv area împreun  – acas , la coal  i în comunitate 

Pentru a v  putea ajuta copilul s  reu easc , trebuie s  ti i i s  în elege i ce înva  copilul 
dumneavoastr , cum înva  i cum pute i s  îl/o sprijini i în vederea progresului. Înv area împreun  
în familie este distractiv , încurajând i dezvoltând abilit i pe care copilul le va folosi mai târziu în 
via . Împreun , vrem s  v  oferim mai multe oportunit i de a a lua parte la înv are printr-o serie 
larg  de activit i – vrem s  sprijinim p rin ii i copiii s  înve e împreun  atât acas  cât i la coal . 

4. Luarea de decizii 

Vom crea oportunit i pentru a ne asigura c  opiniile dumneavoastr  ca p rinte sunt ascultate 
i incluse în deciziile care afecteaz  în mod direct educa ia, s n tatea i bun starea copilului 

dumneavoastr . Este foarte important ca coala s  aib  un consiliu / o voce activ  a p rin ilor care s  
reprezinte i s  ia în considerare punctul de vedere al p rin ilor cu privire la orice aspect al vie ii 
colare. 

5. Voluntariat 

Ca voluntar, reprezenta i un model pozitiv pentru copii. Voluntariatul aduce beneficii pentru 
toat  lumea – prin oferirea timpului, abilit ilor i cuno tin elor dumneavoastr , pute i sprijini i 
îmbun t ii calitatea educa iei oferite de c tre coal . De asemenea, voluntariatul v  ofer  o 
perspectiv  asupra modului de lucru al colii i v  permite s  deveni i un partener în educa ia 
copilului. Voluntariatul poate prezenta i oportunit i pentru dezvoltarea de noi abilit i i experien e 
care pot fi benefice pentru propria dumneavoastr  educa ie i dezvoltare. 

6. Colaborarea cu comunitatea 

tim c  fiecare comunitate este unic  – fiecare are la dispozi ie un arsenal de resurse care pot 
oferi sprijin i oportunit i pentru copii i pentru familiile lor. Prin utilizarea resurselor comunit ii, 
familiile i colile pot crea i împ rt i experien e benefice copiilor i familiilor. #copii, familii i 
comunit i care înva  împreun . 

Dezvoltarea personalit ii copilului i a form rii lui în conformitate cu idealul social i cel 
personal este influen at  de diferen ele de ordin economic, social, cultural care exist  între familii. 
Familia îns , în ciuda acestor diferen e, prezint  anumite însu iri comune. Condi iile de via  ale 
copilului sunt influen ate de comportamentul p rin ilor. Familia trebuie s  aiba disciplina ei.Toate 
problemele vie ii se pot rezolva mai u or într-un climat de prietenie i de în elegere. 
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Importan a parteneriatului coal  - familie în formarea tinerei genera ii 

    

 Prof. Reitu Mariana Beatrice                                                                          
Liceul Tehnologic nd rei, jud. Ialomi a 

„Cea mai important  institu ie a societ ii, al turi de familie, este coala”. (Bill Gates) 
   

Într-o societate in continu  schimbare precum cea actual , individul trebuie permanent s  se 
adapteze la noile provoc ri pe care aceasta i le ofer . Acest lucru nu este posibil f r  educa ie.  

O educa ie care s  r spund  noilor cerin e ale societ ii se realizeaz  atunci când la procesul de 
formare a tinerilor se implic  în mod armonios: coala i familia. 

coala contribuie la formarea unei identit i complexe prin oferirea tinerilor  a unui set de repere 
valorice, culturale i etice.  

Prin activit ile sale, coala are un rol esen ial în dezvoltarea personal  a individului 
permi ându-le beneficiarilor gestionarea emo iilor i luarea deciziilor, formarea abilit ii de lucru în 
echip , gestionarea rela iilor interpersonale i sociale. De asemenea, contribuie la dezvoltarea 
curiozit ii, a spiritului de ini iativ  i antreprenorial, a perseveren ei în crearea i aplicarea planurilor 
personale,a capacit ii de adaptabilitate i flexibilitate la provoc rile pe care societate i le va oferi pe 
parcursul vie ii.  

Nu în ultimul rând, coala contribuie la dezvoltarea fizic  i psihic  armonioas  a tinerilor i la 
educa ia pentru s n tate i formarea unui stil de via  s n tos în rândul acestora. 

La finalizarea înv mântului obligatoriu, elevul este capabil s  aplice în practic  competen ele 
cheie dobândite în anii de scoal . 

coala, institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii, are rolul 
decisiv în formarea tân rului, dar f r  sprijinul activ al p rin ilor, coala nu poate realiza obiectivele 
educa ionale stabilite, oricât de competen i, de talenta i i de dedica i ar fi educatorii.  

„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.” 
(Bob Keeshan) 

Tân rul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are.  

Parteneriatul coal  - familie se concretizeaz  prin variate activit i pedagogice: 

a) colective: edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii pe teme diverse ce prive te cre terea i 
educarea copiilor sus inute de speciali ti în domeniul abordat, aplicarea de chestionare de satisfac ie, 
participarea la serb rile i  activit ile extra colare, implicarea p rin ilor în diverse proiecte ale colii,  
oferirea de consulta ii, participarea la excursii organizate de coal  al turi de copii, asocia iile de 
p rin i, voluntariatul  etc.; 

b) individuale: vizite ale profesorului diriginte  la domiciliul elevului, vizite ale p rin ilor la 
coal , coresponden a i convorbirile telefonice ale dirigintelui cu p rin ii, consilierea p rin ilor 

elevilor cu probleme. 
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Implicarea familiei în via a colar  a elevului ofer  acestuia o mai mare încredere în sine, 
ob inerea de performan e colare contribuind la reducerea insuccesului colar  i a abandonului colar. 

În cadrul orelor de limba i literatura român , împreun  cu elevii clasei a VII-a am realizat 
proiectul ”Valorile mele-valorile comunit ii” în care au  fost antrena i i p rin ii s  se implice în 
unele activit i de voluntariat.  

Implementarea acestui proiect a adus beneficii tuturor participan ilor. P rin ii, în postura de 
voluntari, au oferit un model de urmat pentru copiii lor. În plus, le-a oferit participan ilor o experien  
nou  prin care i-au descoperit i redescoperit valorile comune. 

De asemenea, a reprezentat un exemplu de bun  practic  cu privire la parteneriatul coal -
familie ca element esen ial în formarea tinerilor.  
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE SI LA SCOALA 

 

RICA MIRELA                                                                                      
GRADINITA NR. 5 ZIMNICEA 

 

Educa ia aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – 
îmbun t e te perspectivele de carier , stimuleaz  economia i chiar poate extinde durata de via . 
Mai mult, potrivit studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i! De aceea, este absolut esen ial 
ca educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului t u. 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. 
Educatorii pre colarilor pot valorifica aceste interese prin planificarea unei variet i de experien e 
bazate pe educa ia social . Aceste strategii pot ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor în cazul 
copiilor mici – ei înva  cum s  identifice i s  rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , s  
identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele anumitor 
comportamente nepotrivite. 

Funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici le creeaz  în prezen a 
familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i 
exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere 
a rolurilor pe care le adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care 
s -i ajute s  în eleag  i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i. 

Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp 
ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde 
interesul pentru coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a asculta 
preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 

640



 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 

 

Iat  câteva modalit i prin care parintii pot s  se implice activ în educa ia copilului: 

 Comunic  regulat cu cadrele didactice ale copilului. Pune întreb ri cheie, precum: în ce 
domenii se descurc , ce mai poate fi îmbun t it i cum îl po i sus ine i ajuta de acas ; 

 Particip  la cât mai multe activit i colare: edin e cu p rin ii, serb ri, festivit i sau lec ii 
deschise; 

 Planific  excursii cu scop educa ional în afara colii. Câteva exemple de activit i – excursii, 
tururi de muzee, vizite la bibliotec . Dac  cel mic înva  despre animale, a i putea merge împreuna 
la un muzeu de tiin e naturale. Acest lucru îi va oferi copilului posibilitatea de a aplica în via a real  
cuno tin ele pe care le-a dobândit la gr dini  sau coal ; 

 Organizeaz  lec ii interactive acas . Activit ile domestice pot îmbun t i procesul de 
înv are. De pild , po i crea cântece i rime cu vocabularul înv at la clas , ori s  înlocuie ti anumite 
instrumente muzicale cu obiecte casnice. O sesiune de g tit distractiv  îi poate oferi celui mic ocazia 
de a- i dezvolta în elegerea despre s n tate i nutri ie; 

 Urm resc împreun  filme i videoclipuri educa ionale; 
 Pune întreb ri în mod regulat despre cum a fost la coal , dac  a înv at ceva nou, precum i 

despre cea mai grea parte a zilei. Comunicarea acas  îi încurajeaz  pe copii s  revizuiasc  ceea ce au 
înv at pe parcursul zilei; 

 Pune bazele înv rii unei limbi str ine. De i înv mântul formal poate include predarea unei 
limbi str ine, acas  poate fi mediul în care copilul s  se familiarizeze cu vocabularul i expresiile de 
baz . Po i face acest lucru prin desene animate în limba englez , de pild , în timp ce po i eviden ia 
anumite cuvinte cheie, precum fructe, animale sau membri ai familiei. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Prof. Înv. Primar i pre colar Rigda Enikö Csilla                                                          
coala Gimnazial  Nr. 1 T rcaia 

„A a cum merge familia, a a merge na iunea i a a merge toat  lumea în care tr im.”                             
Papa Ioan Paul al II-lea 

 

Copilul este o fiin  plastic , înzestrat  cu un uimitor poten ial de dezvoltare. Este foarte 
receptiv la influen ele externe, pozitive sau negative, nu este un adult în miniatur  ci„ un candidat la 
umanizare”. El trebuie socializat i umanizat. Fundamentarea personalit ii sale se realizeaz  în mare 
m sur  în sânul familiei, care reprezint  deopotriv  „ universul” afectiv, social i cultural al viitorului 
adult. Aici se cristalizeaz  un stil caracteristic de via  pe baza raporturilor biologice, economice, 
juridice, morale, educa ionale. Mediul educa ional este determinat de condi iile materiale (ex. 
locuin , buget), de modul în care s-a întemeiat familia (dragoste, interes, întâmplare), de calitatea 
conduitelor de parteneriat, grad de cultur , de afinitate spiritual, atitudinea fa  de copii. 

Familia exercit  atât o ac iune educativ  explicit, prin informa ii, reguli de conduit , diverse 
forme ale aprob rii i dezaprob rii, cât i influen e educative implicite, concretizate în modelul oferit 
de p rin i, în raporturile interpersonale. Mediul familial este conturat de multitudinea rela iilor care 
se stabilesc între membrii familiei i sistemul de valori pe care ace tia le promoveaz . Membrii 
familiei ofer , prin îns i existen a lor, modele de comportament care vor fi asimilate de copii în mod 
spontan prin imita ie. Astfel, copilul reproduce prin imita ie mi c rile, gesturile, postura, vorbirea 
celor din jur, prin preluarea schemelor de ac iune oferite ca model. În copil ria timpurie, la nivelul 
familiei, imita ia are loc în mod spontan, având la baz  mecanisme afective. 

În familie se realizeaz , treptat, procesul de dobândire a identit ii personale prin iruri de 
identific ri successive. Identific rile familiale( ex. cu p rintele de acela i sex, cu p rintele de sex 
opus, cu fra ii, cu surorile, cu al i membri ai familiei, bunici, m tu i…) au un rol foarte important în 
constituirea personalit ii. Imaginea de sine, vârsta celor „7 ani de acas ” nu este altceva decât o copie 
fidel  a imaginii pe care i-o propun ceilal i despre sine: sunt dr gu / frumos ca mama/tata, sunt 
harnic / harnic ca mama /tata, am ochi alba tri ca i bunica/bunicul…. 

Astfel stilurile comportamentale parentale sunt foarte importante în costituirea personalit ii 
copilului. În literatura sociologic  sunt identificate mai multe modele de ac iune parentale, care se 
organizeaz  în jurul urm toarelor axe: restric ie- toleran , angajament- deta are, dependen - 
autonomie, respingere- acceptare. În anii 1960, psihologul american Diana Baumrind, identific  
trei stiluri educative parentale: permisiv, autoritar i autorizat. 

Stilul permisiv se caracterizeaz  printr-un nivel sc zut al controlului parental i printr-
un nivel ridicat al sus inerii. Copilului îi sunt impuse pu ine norme de conduit  i pu ine 
responsabilit i, în schimb p rin ii  se str duiesc s  în eleag  i s  r spund  nevoilor copilului. 

Stilul autoritar: vorbim despre un nivel înalt al controlului cu o slab  sus inere a activit ii 
copilului. Copilului i se impun principii i reguli de conduit  inviolabile, conforme cu valorile pe care 
p rin ii le transmit sistematic: munc , ordine, disciplin , autoritate. 

Stilul autorizat: îmbin  controlul sistematic cu un nivel înalt al suportului parental.P rin ii 
formuleaz  reguli i controleaz  respectarea lor, dar nu le impun, ci le discut  cu copiii, explicându-
le ra iunile pentru care regulile trebuie respectate i situa iile în care acestea se aplic . 

De i este dificil de a formula reguli precise cu privire la stilul educativ cel mai eficient din punct 
de vedere al reu itei colare a copilului, autoarea Diana Baumrind pledeaz  pentru stilul autorizat, 
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adic  pentru o combina ie nuan at  i flexibil  între afec iune i sus inerea parental ( încuraj ri, 
sfaturi, recompense) a activit ii colare i controlul acestei activit i, formularea unor norme clare i 
ferme de conduit  în interiorul i în afara familiei. 

Între influen e se înscriu i climatul educativ familial, respectiv tipul de interac iune familial. 
Cercet rile realizate de Michel Gilly au ar tat c  elevii slabi tr iesc deseori într-un climat tensionat, 
caracterizat prin instabilitate, prin dezacorduri între cei doi p rin i cu privire la educa ia copilului i 
prin culpabiliz ri reciproce. În familiile elevilor slabi, mamele nu au suficient  autoritate, sunt prea 
permisive i dau dovad  de sl biciune, sunt anxioase i superprotectoare, în timp ce ta ii sunt irascibili 
i prea rigizi. Atât tat l, cât i mama sunt lipsi i de calm, de r bdare i de stabilitate în rela ia lor cu 

copilul. 
Atitudinile p rinte ti au consecin e durabile asupra personalit ii în formare. Din aceast  

pricin , singura atitudine valid  în educarea copilului este cea de acceptare a lui. Ea presupune o 
dragoste „ra ional ” i spontan  fa  de copil, f r  sl biciuni i r sf , o dozare optim  a frustr rilor 
adaptive, în raport cu trebuin a de autonomie a copilului. 

O ambian  familial  fr mântat  de tensiuni, o atmosfer  sufocant  a c minului prin inegalitatea 
atitudinilor p rinte ti, lipsa de afec iune între so i, „colorat „ de viciile sau neîn elegerile lor, de 
certuri, de acte de violen , o integrare insuficient  a familiei în via a social  constituie tabloul unui 
mediu nefavorabil dezvolt rii normale a copilului.Într-un mediu ” nervos” i tensionat , greu ne putem 
a tepta la rezultate colare bune din partea copilului. 

Insuccesele colare ale acelor elevi care acas  sunt întâmpina i cu ipete, insulte i pedepse, 
oarecum permanentizante, s-ar putea explica, în parte, prin neglijarea i chiar ignorarea de c tre unii 
p rin i a func iei educative a familiei. Psihicul acestor copii este traumatizat. Ei î i pierd treptat 
încrederea în for ele proprii, devin irascibili, nest pâni i, obraznici sau retra i, timizi, anxio i. 

Trebuie avut în vedere i tipul de familie în care elevul este crescut i educat: familie conjugal  
(compus  din doi p rin i c s tori i i copiii rezulta i din uniunea lor), familie monoparental                    
(compus  dintr-un singur p rinte i unul sau mai mul i copii), familie reconstituit  (în care cel pu in 
unul dintre parteneri a mai fost c s torit), familie adoptiv  (în care unul sau mai mul i copii sunt 
adopta i).  

Cercet torii sunt de accord cu privire la faptul c  elevii afla i sub inciden a divor ului sunt 
marca i de numeroase probleme psihologice i rela ionale: tr iesc sentimente de confuzie, anxietate, 
frustrare, vinov ie, ru ine, durere i stare de neputin .  

E ecul colar al copiilor proveni i din familii monoparentale se datoreaz  statutului 
socioprofesional, nivelului veniturilor i nivelului educa ional sc zut al p rintelui care prime te 
custodia copilului, costurilor materiale, psihologice i sociale ale divor ului, schimb rilor repetate de 
domiciliu care antreneaz  i schimbarea colii, a anturajului copilului. 

 
„Menirea fireasc  a colii nu e s  dea înv tur , ci s  de tepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuin a de a înv a toat  via a.” Ioan Slavici 

coala este institu ia învestit  oficial cu responsabilitatea instruirii- form rii genera iilor de 
elevi. Persoanele care desf oar  aceast  activitate sunt bine preg tite pentru a realiza activit i de 
esen  psihopedagogic , adaptate particularit ilor elevilor. Profesorul poate diagnostica anumite 
dificult i de înv are întâmpinate de elevi. O atitudine caracterizat  prin afec iune i în elegere 
conduce la crearea unui climat favorabil în care buna dispozi ie i încrederea reciproc  se vor 
r sfrânge pozitiv asupra activit ii de înv are prin intermediul factorilor motiva ionali între inu i de 
laudele i încuraj rile care predomin . 

Stilul de predare include totalitatea tr s turilor ce caracterizeaz  comportamentul profesorului 
în procesul de înv mânt. El imprim  acea pecete individual  ce rezult  din modul în care se 
coreleaz  diferite atitudini i tehnici de lucru implicate în desf urarea acestui proces. 

Informa ia didactic  are un impact important asupra succesului colar. Acest impact depinde de 
modul în care este prelucrat  i ordonat  în documentele colare, de modalitatea de prelucrare i 
transmitere de c tre cadrul didactic a con inuturilor înv rii. Calitatea prelucr rii îi confer  gradul 
de accesibilitate. Con inutul acestor documente trebuie corelat func ional atât cu necesit ile 
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societ ii, cât i cu posibilit ile de asimilare ale elevilor.În practica colar  întâlnim mul i profesori 
inventivi i devota i copiilor. Ace ti profesori prin inteligen a i pasiunea lor reu esc s  g seasc  
procedeele pedagogice cele mai adecvate pentru orice form  i orice nivel de inteligen . 

Nivelul i gradul de activizare a elevilor sunt puternic influen ate de modul în care se realizeaz  
individualizarea în procesul de înv are.   

Individualizarea presupune asigurarea independen ei elevului în activitatea de înv are i 
elaborarea, administrarea unor sarcini diferen iate în func ie de ritmul i posibilit ile de asimilare ale 
celui care înva . Diferen ierea instruirii relev  caracterul de sistem al multiplelor modalit i 
susceptibile de a face ca activitatea de înv mânt s  fie adecvat  tr s turilor tipologice sau 
individuale ale elevilor. 

Un rol important asupra succesului colar îl au strategiile didactice de tip evaluative- stimulativ. 
Ele ofer  posibilitatea m sur rii i aprecierii rezultatelor ob inute în activitatea de înv are. Prin 
notele acordate, elevul estimeaz  calitatea muncii desf urate. Nota trebuie s  fie stimulativ , 
declan ând i între inând o atitudine pozitiv  fa  de activitatea colar . 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. 
Nu exist  proces educativ separat, el are loc acas , la coal  i în societate. De aceea, este atât 

de important s  existe o comunitate unit , în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar i cu 
compasiune, pentru acela i scop: binele copiilor.  
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Importan a educa iei în familie i în gr dini  

 

Profesor înv mânt pre colar Rizea Cristina Georgiana 

 
 
Familia reprezint  primul contact al copilului cu educa ia. Cu ajutorul familiei sunt dezvoltate 

trebuin ele elementare ale copilului, aceasta având o influen  puternic  asupra dezvolt rii profilului 
moral i spiritual al acestuia. Ac iunea familiei în dezvoltarea copilului presupune i formarea tuturor 
laturilor personalit ii.  

Introducând copilul în situa ii diferite, familia ofer  un mediu de socializare i educare cât mai 
complet i complex. Copilul are nevoie ca acas  s  se simt  în siguran . De aceea este nevoie de 
calmitatea p rin ilor, de afec iunea i în elegerea lor, f r  a da dovad  de sl biciune. El simte nevoia 
s  simt  c  p rin ii sunt interesa i de nevoile lor, de necazurile i problemele întâmpinate. În acela i 
timp, copilul are nevoie de un cadru de disciplin  destul de ferm, libertatea lui fiind m rginit . 

Educa ia din familie favorizeaz  o adaptare mai u oar  la mediul social, la societate. Procesul 
educativ trebuie s  fie în concordan  cu etapa de dezvoltare în care se afl  copilul, f r  a-l for a, 
oferidu-i i solicitându-i atât cât poate el s  în eleag . 

Familia este o verig  social  stabil  care contureaz  i formeaz  caractere, dezvol  spiritul de 
afirmare a idealurilor. Tot familia ajut  la formarea i dezvoltarea unor deprinderi de via  s n toas , 
de conduit  igienic , de altruism, ceea ce presupune ,,cei apte ani de acas ,,. 

Familia are o influen  foarte puternic  asupra dezvolt rii copilului, O mare parte dintre 
cuno tin ele despre societate, despre natur , deprinderile igienice, comportamenttul, copilul le 
datoreaz  educa iei din familie. În dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, 
social, un mare rol îl are familia. 

Un alt cadru care contribuie la educa ia copilului este gr dini a. 
Gr dini a formeaz , al turi de familie, temelia întregii vie i de mai târziu a copilului.   
Focalizarea pe educa ia timpurie este foarte important . Aceasta este perioada când copiii  se 

dezvolt  rapid. Dac  procesul de dezvoltare, în acest stadiu, este neglijat, compensarea pierderilor se 
realizeaz  mult mai dificil. Aceast  perioad  este foarte important  în formarea unor deprinderi i 
comportamente sociale, având ca scop integrarea persoanelor în societate. 

E ecul în educa ia timpurie  poate contribui la marginalizarea copiilor în societate, iar, ulterior, 
a adultului format. 

Înv mântul  pre colar reprezint  prima treapt  de preg tire în educa ia formal  i pentru 
pentru educa ia formal . Educa ia copilului începe înc  de la na tere.  Aceast  educa ie este 
continuat , de educa ia timpurie din institu iile de înva mânt. 

Educa ia pre colar  este unul din elementele esen iale ale educa iei individului uman. În 
procesul educa iei pre colare, un rol esen ial îi revine sistemului pre colar, care reprezint  o etap  
incipient  pentru încadrarea copiilor în sistemul educa ional. 

În condi iile actuale se amplific  importan a educa iei pre colare, determinat  pe de o parte de 
p rin ii suprasolicita i profesional, o parte din ei pleca i peste hotare, sau situa ia celor din familii 
vulnerabile (alcoolici, familii cu mul i copii), iar pe de alt  parte, cerin ele ciclului primar de studii 
presupun deja anumite cuno tin e i abilit i pe care copii trebuie s  le posede. 

De remarcat este faptul c  educa ia, în faza de început, în cadrul institu iilor pre colare i colare 
este în mare parte o responsabilitate a statului (finan are, monitorizare) i a p rin ilor (acces, alegere, 
control ); copilul nu poate decide singur s  frecventeze sau nu o anumit  institu ie sau un anumit ciclu 
de studii, iar la fiecare etap  superioar  de studii, copilul este în mare parte dependent de etapele 
anteriore, i, în acest context, educa ia pre colar  a devenit o etap  indispensabil  în procesul 
educa ional. 
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În vederea integr rii copilui în activitatea din gr dini  trebuie o permanent  colaborare a 
gr dini ei cu familia, care reprezint  primul model pentru copil i este institu ia primordial  unde 
copilul dobânde te cea dintâi coal a vie ii. 

Ca i concluzie, putem spune c  gr dini a asigur  mediul care garanteaz  siguran a i s n tatea 
copiilor i care, inând cont de caracteristicile psihologice ale dezvolt rii copilului, implic  atât 
familia cât i comunitatea în procesul de înv are. 
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SCOALA ONLINE:                                                                                  
Provocari si posibile solutii pentru elevii proveniti din medii dezavantajate 

 
Prof. înv. primar: RIZEA DANIELA VIORICA                                                           

Scoala Gimnaziala “Constantin Ivanescu”, Posta Calnau 

 
 

 
Copiii din mediile dezavantajate au nevoie sa fie sustinuti si in timpul pandemiei 
 
Informatii generale despre copiii dezavantajati in timpul pandemiei 
In timp ce statele si guvernele se lupta cu stoparea raspandirii epidemiei si dotarea spitalelor cu 

materialele necesare luptei impotriva coronavirusului, oamenii obisnuiti se straduiesc sa se adapteze 
noilor conditii de izolare sociala si se preocupa in privinta modului in care va arata viitorul. Pandemia 
ne-a zguduit din temelii bazele pe care ne-am construit vietile personale si profesionale, fortandu-ne 
la intoarcerea catre o viata simpla si fara ambitii. Desi frustrant pentru multi, #stamacasa este singurul 
vaccin pe care il putem controla si administra pentru moment. 

#stamacasa poate insa avea consecinte dramatice pentru sutele de mii de copii din mediul rural 
sau din comunitatile urbane vulnerabile care, pe langa permanentul risc de saracie, sunt in prezent in 
situatia de a ramane in afara oricarei forme de educatie si invatamant, precum si in primejdia de 
imbolnavire cu COVID-19. 

Daca pentru copiii din familiile fara risc aceasta perioada este una de profunda conectare cu 
ceilalti membri, cu mama si tata mai prezenti in vietile lor ca nicioadata, cu lectii online, mai mult 
TV, telefon si calculator ca de obicei, dar si mai multa creativitate auto-dirijata, pentru copiii din 
mediile dezavantajate aceasta perioada se poate transforma intr-un episod delicat si dureros. 

Dezavantajele copiilor din medii rurale sarace 
Copiii din mediile rurale foarte sarace sau din comunitatile dezavantajate: 

 au conditii de locuire precare, fara igiena minima si spatiu suficient pentru fiecare dintre 
persoanele care alcatuiesc familia 

 nu au acces la apa si produse de igiena personala 
 au unul sau ambii parinti ramasi fara posibilitatea de a presta munci in regim zilier, prin 

urmare, puterea economica a familiei, care si asa era mica, s-a diminuat si mai mult 
 nu au suficienta informatie transmisa in interiorul familiei pentru a evita contactele sociale in 

aceasta perioada 
 nu au niciun fel de acces la tehnologie: telefon, tableta sau calculator conectat la internet, iar 

daca au, accesul la informatia necesara si potrivita varstei lor este inexistent, in absenta unei minime 
orientari sau ghidaj 

 sunt expusi riscului de violenta domestica 
 au acces limitat sau deloc la ingrijire si asistenta medicala 

Copiii saraci si educatia, in contextul COVID-19 
In ceea ce priveste educatia, toti copiii stau acum acasa, insa nu totii copiii au intrerupt legatura 

cu scoala. Realitatea trista este ca acesti copii, care provin din familii dezavantajate, au un risc imens 
de a nu se mai intoarce niciodata in sistemul de educatie, daca starea de urgenta se prelungeste pentru 
o perioada mai lunga de timp. Daca pentru copiii din familiile obisnuite scoala s-a mutat in online, 
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total sau partial, acestia continuand sa invete si sa acumuleze cunostinte, pentru copiii din mediile 
vulnerabile aceasta perioada reprezinta o ruptura totala de comunitatea scolara. De asemenea, pentru 
toti acesti copii, intreruperea scolii inseamna si eliminarea accesului la programe de alimentatie 
minimale, desfasurate in scoli, cum este programul national cornul si laptele. Desi este greu de crezut, 
mancarea de la scoala era pentru multi dintre acesti copii principala lor masa. 

Asa cum atrage atentia si UNICEF, crizele precedente ne-au aratat ca atunci cand scoala si 
gradinita sunt inchise, deplasarile restrictionate si serviciile sociale intrerupte, copiii din mediile 
dezavantajate sunt expusi violentei, abuzului si exploatarii, cu consecinte devastatoare pentru 
potentialul si viitorul lor. Iar, cea mai comuna forma de violenta, anume pedepsirea prin bataie, se 
petrece chiar acasa, in familie. Rupti de scoala si de prieteni, acesti copii nu au nicio putere de aparare. 

Chiar daca ne aflam in mijlocul unei furtuni care matura sisteme si reaseaza pe alte temelii 
lumea asa cum o stiam noi, la sfarsitul acestei furtuni va conta foarte mult felul in care am reusit sa o 
gestionam, felul in care am fost sau nu solidari, felul in care i-am ocrotit pe cei multi si vulnerabili. 
Aceasta criza este, dincolo de pierderile evidente si uriase pe care le cauzeaza, atat in plan uman cat 
si economic, o imensa sansa de a aseza decizia si politicile publice pe alte criterii, mai proceduralizate, 
standardizate, orientate catre binele public. Pe de alta parte, imensa criza de sanatate globala prin care 
trecem este momentul 0 pe care il asteptau comunitatile pentru a reflecta la modele alternative de 
dezvoltare. Si, nu in ultimul rand, acesta este un moment cheie pentru abandonarea oricarui demers 
egocentric. 

Toti suntem unul si unul suntem toti! Puterea comunitatii este imensa, insa pentru ca ea sa 
devina efectiva, trebuie sa o facem sa actioneze. Va veti intreba ce putem face pentru protejarea 
copiilor din medii vulnerabile in aceasta perioada de pandemie. Iata cateva idei, unele care pot fi 
implementate de institutiile publice responsabile, altele care pot fi asumate la nivel individual sau 
organizational. 

Sustinerea economica a familiilor dezavantajate 
Acordarea de Tichete Sociale de Gradinita – familii dezavantajate cu copii prescolari 

Chiar daca gradinitele s-au inchis, pe perioada starii de urgenta, autoritatile responsabile – 
Primariile, Consiliile locale si judetene – pot in continuare sa acorde Tichete Sociale de Gradinita, 
conform O.U.G nr. 30/2020, publicat in M.Of. cu nr. 231 din 21 martie 2020. Astfel, 
acordarea Tichetelor Sociale de Gradinita nu mai este conditionata de frecventarea regulata a 
activitatilor destinate prescolarilor, organizate de gradinite. 

Mai mult, printr-o modificare si completare a Legii 248/2015 de catre Parlamentul Romaniei, 
ale carei noi dispozitii vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2021, criteriile de eligibilitate au 
fost extinse si catre alte categorii, spre exemplu: 

 acordarea stimulentului educational si catre copiii care sunt in ingrijirea unei persoane 
desemnate de parinte pentru intretinere, pe perioada absentei parintilor 

 acordarea stimulentului educational la cerere, chiar si pentru copiii care nu sunt inca inscrisi 
in invatamantul prescolar 

De asemenea, Legea modificata prevede cresterea valorii nominale minime lunare, de la 50 de 
lei la 100 de lei, cu aplicabilitate incepand cu 1 ianuarie 2021. 

Donatii sau voluntariat a unor organizatii non-guvernamentale cu rol in furnizarea de servicii 
sociale. 
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Toate aceste organizatii si fundatii implementau pana la izbucnirea pandemiei programe de 
monitorizare si ajutor in mod direct, cu prezenta in teren si contact direct cu grupurile tinta. Din 
pacate, acest mod de lucru nu mai este posibil in acest moment, ceea ce pune o extraordinara presiune 
pe aceste organizatii, atat in modul de implementare al serviciilor, cat si in modul de colectare a 
fondurilor. In calitate de simpli cetateni sau la nivel de companii, putem ajuta aceste organizatii si 
fundatii prin donatii, astfel incat munca lor sa continue sa fie eficienta in aceste comunitati. Fara a 
avea pretentia unei liste exhaustive, iata cateva organizatii si fundatii pe care le puteti sustine prin 
donatii sau voluntariat: 

 Ateliere Fara Frontiere – colecteaza si reconditioneaza echipamente IT si le doneaza copiilor 
din medii rurale sau dezavantajate. 

 SOS Satele Copiilor – Ajuta in aceasta perioada 150 de familii si 400 de copii din comunitati 
vulnerabile cu alimente si produse de igiena. 

 Salvati Copiii – ofera acces la forme alternative de educatie si suport material de urgenta 
pentru copiii din familii dezavantajate 

 UNICEF Romania – sprijina cu echipament de protectie asistentii medicali, mediatorii 
sanitari, asistentii si lucratorii sociali, toti profesionistii care merg pe teren in sprijinul copiilor 
dezavantajati 

 Organizatia Umanitara Concordia – sprijina tinerii fara familie 
Accesul inegal la înv mântul de la distan  adânce te criza educa iei. În ce condi ii înva  

copiii din cele mai s race state ale lumii (UNICEF) 

UNICEF avertizeaz  c  inegalit ile inerente în ceea ce prive te accesul la instrumente i 
tehnologie risc  s  adânceasc  criza global  a educa iei, în condi iile în care aproape 1,2 miliarde de 
elevi sunt în continuare afecta i de închiderea colilor. 

„Exist  inegalit i profunde în ceea ce prive te accesul la tehnologie i la materialele necesare 
pentru a continua înv area într-o perioad  în care colile sunt închise. De asemenea, copiii al c ror 
proces de înv are beneficiaz  de un sprijin limitat din partea familiei nu au aproape niciun mijloc de 
a- i sus ine educa ia. Oferirea unor instrumente educa ionale i accelerarea ob inerii accesului la 
internet pentru fiecare coal  i fiecare copil sunt esen iale”, a declarat Robert Jenkins, director al 
departamentului pentru educa ie din cadrul UNICEF. „O criz  a educa iei exista deja înainte de 
declan area pandemiei de COVID-19. În prezent ne confruntam cu o criz  care se adânce te si 
genereaz  si mai multe disparit i”. 

În 71 de ri, mai pu in de jum tate din popula ie are acces la internet.  

În ciuda acestei disparit i, 73% dintre guvernele celor 127 de ri care raporteaz  date folosesc 
platforme online pentru a oferi educa ie în perioada când colile r mân închise. 

În rile raportoare din America Latin  i regiunea Caraibelor, 90% dintre m surile 
guvernamentale privind continuitatea înv rii includ platforme online. 

În majoritatea rilor din Africa, mai pu in de un sfert din popula ie are acces la internet. 

Datele UNICEF din 14 ri arat  c  elevii care au acces la internet la domiciliu au competen e 
de citire de baz  mai dezvoltate decât copiii care nu au acces. 

În ciuda disparit ilor privind averea, televiziunea este principalul canal folosit de guverne 
pentru a oferi educa ie la distan ; 3 din 4 guverne din 127 de ri participante la studiu folosesc 
televiziunea ca surs  de educa ie pentru copii. 

649



Peste 90% din rile din Europa i Asia Central  folosesc televiziunea ca mijloc de înv are la 
distan ; în Asia de Sud, procentul este de 100%. În America Latin  i Caraibe, 77% dintre ri ofer  
programe de educa ie prin intermediul canalelor de televiziune na ionale. 

În 40 din 88 de ri în care exist  date, copiii care locuiesc în gospod rii urbane au anse de cel 
pu in dou  ori mai mari s  aib  un televizor decât copiii din gospod riile rurale. 

Cele mai mari disparit i se g sesc în Africa sub-saharian . În zonele rurale din Ciad, doar 1 
din 100 de gospod rii are televizor, comparativ cu 1 din 3 gospod rii din mediul urban. În zonele 
rurale din Guineea i Mauritania, 8% i, respectiv, 7% dintre gospod rii au televizor, comparativ cu 
76% dintre gospod riile din zonele urbane din ambele ri. 

Radioul este pe locul trei în clasamentul platformelor cel mai frecvent utilizate de c tre guverne 
pentru a oferi educa ie în perioada când colile sunt închise; 60% dintre cele 127 de ri analizate 
folosesc aceast  metod . 

Procentul gospod riilor care de in un aparat de radio variaz  foarte mult în cadrul regiunilor, 
precum i de la o regiune la alta. Doar 1 din 5 gospod riile din Asia de Sud de ine un aparat radio, 
comparativ cu 3 din 4 gospod rii din America Latin  i Caraibe. 

Peste jum tate dintre ri folosesc SMS-ul, dispozitivele mobile sau re elele de socializare ca 
sistem alternativ de furnizare a actului educa ional; în Europa i Asia Central , 74% dintre rile 
participante la studiu folosesc aceste metode. Aproximativ jum tate dintre cele 127 de ri ofer  
resurse tip rite, ce pot fi luate acas ; doar 11% asigur  vizite la domiciliu. 

Exist  disparit i majore între cele mai bogate i cele mai s race gospod rii i în materie de 
acces la electricitate. Aproape toate metodele utilizate pentru a oferi educa ie la distan  necesit  
electricitate. 

Cu toate acestea, în cele 28 de ri unde exist  date disponibile, doar 65% dintre gospod riile 
aflate în categoria celor mai s race au energie electric , comparativ cu 98% dintre gospod riile din 
categoria celor mai bogate. În apte ri, inclusiv Coasta de Filde , Lesotho, Kiribati, Sudan, Gambia, 
Guineea-Bissau i Mauritania, mai pu in de 10% dintre cele mai s race gospod rii au energie 
electric . 

De la începutul pandemiei de COVID-19, sistemele de înv mânt din multe ri s-au 
transformat rapid pentru a sprijini copiii în vederea înv rii la distan . 

În ri din Africa de Vest i Central , inclusiv Coasta de Filde , Republica Democratic  Congo 
i Nigeria, guvernele colaboreaz  cu furnizorii locali de servicii pentru a oferi educa ie prin internet 

pentru elevii de coal  primar  i gimnaziu; de asemenea, se folosesc i abord ri bazate pe radio, TV 
i resurse imprimate pe hârtie. 

În Timorul de Est, programul de înv are la distan  „Eskola ba Uma” ( coala se mut  acas ) 
le permite copiilor s  continue înv area prin intermediul televiziunii, radioului i platformelor online. 
Pentru cei f r  acces la oricare dintre aceste op iuni, UNICEF, în parteneriat cu Telenor ofer , în 
zonele rurale, acces gratuit la materiale de înv are pentru 600.000 de utilizatori de telefoane mobile. 

În Somalia, lec iile înregistrate offline sunt înc rcate pe tablete alimentate cu energie solar  i 
puse la dispozi ia copiilor. Lec iile video sunt, de asemenea, distribuite prin intermediul re elelor de 
socializare, cum ar fi WhatsApp i Facebook, i, de asemenea, transmise prin radio i televiziune. 
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În Mongolia, televiziunea a fost principalul mediu pentru înv area la distan . UNICEF a 
colaborat cu guvernul pentru a produce lec ii TV pentru înv mântul pre colar i primar în limbile 
tâvan  i kazah  pentru copiii apar inând minorit ilor etnice. De asemenea, UNICEF a colaborat cu 
administra iile locale pentru a produce materiale de înv are offline în sprijinul elevilor de coal  
primar  din zone îndep rtate, unde accesul la televizor i/sau internet este limitat. 

În Kârgâzstan, copiii au acces gratuit la înv area la distan  prin intermediul platformelor 
online, a trei canale de televiziune na ionale i a dou  aplica ii gratuite pentru dispozitivele mobile. 

UNICEF a sus inut, de asemenea, dezvoltarea i diseminarea con inutului pentru copiii cu nevoi 
educa ionale speciale, asigurându-se c  toate lec iile la distan  sunt, de asemenea, oferite prin 
limbajul semnelor. De asemenea, se ofer  subtitr ri pentru toate lec iile în limbile minoritare uzbec  
i tadjic , pentru ca niciun copil s  nu fie l sat in urm . 

În Uruguay, prin parteneriatul dintre Planul CEIBAL i compania de telecomunica ii ANTEL, 
s-a oferit acces la toate con inuturile de înv are puse la dispozi ie de guvern, f r  consum de date. 

În Jamaica, Ministerul Educa iei ofer  lec ii la toate nivelurile prin televiziunea public  
na ional , radio, platforme online i WhatsApp. De asemenea, se fac eforturi pentru a oferi acces la 
tablete conectate la internet i con inut pentru 210 dintre cei mai vulnerabili elevi, pentru a le înlesni 
continuitatea educa iei. 

În Mexic, strategia guvernamental  de înv are la domiciliu ofer  servicii de educa ie la distan  
prin intermediul televiziunilor na ionale, radioului i canalelor digitale. Con inutul difuzat se bazeaz  
pe programele de educa ie na ionale. 

În Bangladesh, datorit  UNICEF, guvernului i Access to Information (a2i), copiii de coal  
primar  i secundar  acceseaz  lec ii înregistrate i televizate. 

În Vietnam, anumite teste i module au fost scoase din programa colar , iar altele au fost 
amânate pentru anul colar urm tor, pentru a le permite elevilor s  recupereze lec iile pierdute, pe 
parcursul întregului an viitor, precum i pentru a reduce presiunea academic  i stresul psiho-social. 

(sursa: Mediafax) 

Copiii din România vor la coal ! 

Ce impact au avut asupra lor m surile de carantin  i educa ia online: 

47% dintre copii au folosit doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online, mult 
peste media altor state UE - 

Închiderea colilor, în contextul pandemiei de COVID-19, a avut consecin e negative atât 
asupra progresului educa ional al copiilor, cât i asupra s n t ii emo ionale a acestora i, mai mult, 
asupra siguran ei lor online. Datele unui sondaj Salva i Copiii arat  c  aproape jum tate dintre copii 
nu au acces la o tablet  sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare real  
la lec iile online, iar peste 50% spun c  unul dintre riscurile majore ale acestei perioade a fost 
dependen a de internet i, ca atare, expunere la con inut agresiv i la fake news. 
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Datele sunt extrase din studiul ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din România”, lansat, mar i, 
de Organiza ia Salva i Copiii România, în urma consult rii a 5.000 de copii din România, din ciclul 
de înv mânt primar, gimnazial i liceal, prin intermediul unui sondaj online. 
 

Închiderea colilor i organizarea arbitrar  a unor cursuri colare online, acolo unde a fost 
posibil i f r  instrumente de evaluare a calit ii procesului de educa ie, a dus la situa ii-limit . 
 

Una dintre acestea este deosebit de grav : îngr direa accesului la educa ie pentru copiii 
vulnerabili, f r  acces la internet i/sau la dispozitive care s  le permit  participarea online. 
 

Inechit ile sociale au fost agravate, în cazul copiilor care nu au avut acces la coala online, iar 
izolarea, marginalizarea i discriminarea au repercusiuni atât educa ionale, cât i psiho-emo ionale pe 
termen lung. 

Ce spun copiii: 

47% dintre copii au avut la îndemân  doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile 
online, iar 27,2% dintre copii au avut materii colare neacoperite pe durata suspend rii cursurilor. 

Plictiseala este principala stare resim it  negativ de copii (47,5%), urmat  de oboseal  (32,7%), 
triste e (27,1%) i furie (23,2%). Copiii de vârste mici, în special din ciclul primar de studii, au 
resim it mai puternic impactul negativ al izol rii. Adolescen ii spun într-o m sur  semnificativ mai 
ridicat  c  s-au sim it singuri, tri ti sau furio i. 

57,4% dintre copii au declarat c  jocul pe telefon, tablet  sau calculator a fost principala 
activitate recreativ , urmat  de timpul petrecut în fa a televizorului (44,9%) i de timpul petrecut pe 
re elele sociale (40,8%). 7 din 10 copii admit c  au petrecut între 3 i 4 ore online pe zi, iar 20,7%, 
peste 6 ore. 

54,7% dintre copii recunosc c  cel mai mare risc la care au fost expu i în aceast  perioad  a 
fost dependen a de internet. Informa iile false se situeaz  pe locul urm tor, urmate de bullying-ul 
online. 

”De aceea, Salva i Copiii România se adreseaz  în special autorit ilor locale, pentru a le 
îndemna i sus ine s  implementeze m suri concrete care s  asigure accesul la educa ie pentru cei 
mai vulnerabili dintre copiii care tr iesc în condi ii de s r cie i izolare social .”, a declarat Gabriela 
Alexandrescu, Pre edinte Executiv Salva i Copiii România.  

Organiza ia Salva i Copiii România face, astfel, apel public c tre autorit i - Guvern, Parlament 
i autorit ile locale – pentru ca, prin eforturi conjugate, s  fie identificate cele mai bune solu ii, ca 

niciun copil s  nu mai fie l sat în afara colii. Educa ia este cu adev rat o prioritate na ional  atunci 
când to i copiii au acces real i egal la coal . 

În timp ce în Spania 5-9% dintre copii, iar în Finlanda 18% dintre copii cu venituri modeste au 
declarat c  nu au acces la o tablet  ori la un computer (potrivit datelor Save the Children 
International), în România, estim rile se situeaz  între 250.000 de copii (Ministerul Educa iei i 
Cercet rii) i 1.800.000 de copii (conform analizelor Salva i Copiii România), adic  aproximativ 
jum tate dintre copiii din înv mântul primar, gimnazial i liceal/profesional care au la dispozi ie în 
familiile lor doar telefonul mobil, ceea ce nu permite o participare real  la actul educa ional i nici o 
comunicare adecvat  cu cadrul didactic i colegii în webinariile clasei. 
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Printre m surile pe care copiii intervieva i i Organiza ia Salva i Copiii România le propun spre 
implementare se reg sesc: 

crearea de ini iative pentru perioada verii, în total  conformitate cu protocoalele de s n tate, 
care vizeaz  recuperarea competen elor cognitive i de socializare compromise din pricina absen ei 
îndelungate de la coal ; 

asigurarea distribuirii de instrumente educa ionale (tablete sau PC-uri) necesare înv rii de la 
distan  tuturor elevilor care au nevoie i acordarea de sprijin individual în înv are; 

planificarea interven iilor inovatoare care s  reorganizeze atât colile cât i parcursurile de 
înv are în perspectiva urm torului an colar, ceea ce presupune preg tirea cadrelor didactice în 
sus inerea lec iilor online i garantarea materialelor personalizate i de suport de înv are pentru elevii 
afla i în situa iile cele mai dificile; 

preg tirea tuturor colilor, indiferent de localitate i de resursele autorit ilor locale, pentru a 
asigura condi ii de siguran  medical  i monitorizarea aplic rii regulilor sanitare i de distan are 
social , astfel încât to i copiii s  înve e în condi ii decente i sigure în colile lor (repararea i 
renovarea spa iilor, grupuri sanitare în interiorul colilor, ap  curent , canalizare, transport, spa ii 
pentru timp liber i activit i sportive etc.). 

Recomand rile copiilor 

Întreba i ce cred c  ar trebui s  fac  autorit ile pentru ca orele colare online s  fie mai atractive 
i mai utile, 36,7% dintre copii au propus crearea unui website general care s  con in  o baz  de date 

cu lec ii i exerci ii pentru toate clasele, iar 28,9% au considerat necesar  preg tirea profesorilor 
pentru folosirea aplica iilor i predarealec iilor online. 

70,6% dintre responden i au cerut s  se asigure cur enia în coal  i materiale igienice sau de 
protec ie medical  (m ti, dezinfectan i, s pun, hârtie igienic  etc.), iar 40,7% au solicitat autorit ilor 
programe colare mai simple i mai potrivite pentru aceast  perioad , în timp ce 29,6% au considerat 
important ca autorit ile i profesorii s  cear  permanent opinia elevilor despre schimb rile din coal  
i despre ce trebuie f cut pentru lec ii online mai atractive i mai utile. 

“Avem o pagin  alb  în fa a noastr . Aceasta înseamn  o mare responsabilitate. În acela i timp, 
îns , reprezint  o ocazie pre ioas  de a rescrie un viitor în care copiii s  joace rolul principal. Pagin  
dup  pagin , începând de azi.”,  a continuat Gabriela Alexandrescu. 

Context: Impactul Covid-19 asupra educa iei, la nivel european i global 

Raportul ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din Europa”, realizat de Save the Children 
International, atrage aten ia asupra consecin elor f r  precedent ale pandemiei asupra bun st rii, 
educa iei i siguran ei copiilor, dup  ce analizeaz  comparativ situa ia din 11 ri i regiuni europene 
(România, Suedia, Italia, Spania, Olanda, Finlanda, Germania, Norvegia, Albania, Bosnia i 
Her egovina i Kosovo). 

În fiecare dintre aceste ri, presiunile financiare asupra p rin ilor au produs, în perioada martie 
– iunie, o cre tere a riscului de s r cie în rândul copiilor, cu cel mai ridicat procent înregistrat în 
România: 
 

  Num r estimat de copii afla i în risc
de s r cie 

Procentul copiilor afla i în risc de
s r cie din totalul popula iei de copii 
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Suedia 200.000 10% 

Spania 2.100.000 24% 

Finlanda 112.000 11% 

Italia 2.100.000 20% 

România 1.300.000 34,6%[1] 

Kosovo aprox. 125.000 20,7% 

Albania aprox. 160.000 20% 

Una din m surile urgente recomandate pentru guvernele na ionale îl reprezint  sprijinirea 
familiilor afectate de s r cie, pentru ca to i copiii s  participe în mod egal la procesul educa ional 
online, punându-le la dispozi ie dispozitive digitale, precum laptopuri i conexiune WIFI sigur . 

Raportul ”Salva i-ne educa ia” (Save Our Education[2], lansat la nivel global de Save the 
Children International), estimeaz  c , la începutul lunii aprilie 2020, în încercarea de a stopa 
r spândirea virusului COVID-19, 1,6 miliarde de elevi la nivel global – 91% din num rul total – nu 
mergeau la coal . Pentru prima dat  în istoria umanit ii, o întreag  genera ie de copii la nivel 
mondial î i întrerupea studiile. 

O concluzie nedorit , identic  cu rezultatele analizelor noastre pentru copiii din România, este 
c , indiferent de ar , copiii cei mai s raci i mai marginaliza i sunt în pericol. Pentru ace tia, colile 
nu le ofer  copiilor doar un spa iu de înv are, acestea fiind acele locuri sigure unde pot primi hran , 
au acces la protec ie i servicii de consiliere i se joac  cu prietenii lor.  

Profesorii pot fi pentru copii persoanele la care pot apela mai întâi atunci când au nevoie de 
ajutor i cei care îi pot proteja. Dar odat  cu închiderea colilor, copiii nu mai au parte de aceste 
elemente esen iale pe care mediul colar le poate oferi. 

Dintre recomand rile Raportului, extrem de important  pentru România este asumarea 
angajamentului de cre tere a finan rii educa iei, singura cale care permite implementarea de m suri 
i planuri de recuperare la nivel na ional în ceea ce prive te educa ia în contextul COVID-19. 

 

„Noi [copiii] reprezent m viitorul acestei ri i doar atunci când autorit ile vor realiza acest 
lucru i vor face ceva în privin a asta, ara va merge în direc ia corect .”, a declarat unul dintre cei 
5.000 de copii consulta i de Organiza ia Salva i Copiii România.  

O societate poate fi judecata dupa ceea ce face pentru copiii sai. Copiii detin cheia viitorului. 
Ceea ce ii invatam astazi va influenta nu numai viitorul lor,ci si viitorul acestei lumi. 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

 

PROF. RIZESCU OANA 

SPECIALIZAREA BIOLOGIE                                                                         
coala Gimnazial  Nr. 2 Picior de Munte                                                                 

Com. Dragodana Jud. Dâmbovi a 

Educa ia aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – 
îmbun t e te perspectivele de carier , stimuleaz  economia i chiar poate extinde durata de via . 
Mai mult, potrivit studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i! De aceea, este absolut esen ial 
ca educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului t u. 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Înv area formal  este o form  de educare ce are loc, de obicei, în incinta unei institu ii colare. 
Se refer  la cuno tin ele academice de baz  pe care un copil le înva  într-un mod formal. Unele dintre 
exemplele de educa ie formal  sunt înv area la clas , certificarea institutului sau educa ia planificat  
a diferitelor discipline cu o program  adecvat , dobândit  prin participarea la o institu ie. 

Acesta este modul sistematic în care o persoan  frecventeaz  o coal  sau universitate i 
prime te instruire de la profesori care sunt echipa i i autoriza i s  predea diferite materii. ri din 
întreaga lume au adoptat diferite sisteme de educa ie formal , îns  majoritatea dintre acestea urmeaz  
programul K-12, printre care i România. În acest sistem, un elev î i începe educa ia la gr dini  la 
vârsta de cinci ani i continu  pân  la vârsta de 18 ani, când ar trebui sa absolve liceul în urma unui 
examen complex. Educa ia formal  cuprinde, de asemenea, i studii universitare i postuniversitare. 

Educa ia informal  se refer  la modul în care persoanele înva  în afara clasei. Un elev care 
face parte dintr-un sistem educa ional formal poate avea parte i de o educa ie informal . De pild , 
un copil de clas  primar  poate sus ine educa ia formal  frecventând coala, iar dup  s  participe la 
programe after school, precum cursuri de limbi str ine, tabere sau excursii, care îi ajut  s - i 
descopere i alte abilit i. 

Acest tip de educa ie include, de asemenea, orice informa ie nou  pe care p rintele o pred  
copilului, ca, de exemplu, atunci când mama îl înva  pe copil s  se spele pe mâini dup  ce folose te 
toaleta. Practic, toate informa iile acumulate în afara s lilor de clas  pot fi considerate a fi educa ie 
informal . 

Un alt tip de înv are în afara institu iilor tradi ionale este educa ia non-formal . Aceasta 
reprezint  echilibrul dintre metoda formal  i cea informal . De i se bazeaz  pe o form  de înv are 
structurat , nu este necesar s  se ghideze dup  un curriculum aprobat sau s  de in  o certificare 
oficial . Un exemplu în acest sens sunt lec iile de înot pentru copii mici, programele sportive i 
seminariile. 

Atunci când se joac  i exploreaz , copiii mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. 
Educatorii pre colarilor pot valorifica aceste interese prin planificarea unei variet i de experien e 
bazate pe educa ia social . Aceste strategii pot ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor în cazul 
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copiilor mici – ei înva  cum s  identifice i s  rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , s  
identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele anumitor 
comportamente nepotrivite. 

Funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici le creeaz  în prezen a 
familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i face noi prieteni, de a- i 
exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip . Astfel, pre colarii dezvolt  o în elegere 
a rolurilor pe care le adopt  ca cet eni ai unei societ i democratice i pot participa la activit i care 
s -i ajute s  în eleag  i s - i exprime compasiunea i dorin a de a-i ajuta pe ceilal i. 

Care este cea mai precis  evaluare a realiz rilor academice ale unui copil? Oare statutul socio-
economic sau cât de prestigioas  este coala frecventat ? Cel mai bun predictor al succesului elevilor 
este m sura în care familiile încurajeaz  înv area acas  i se implic  în educa ia copilului lor. 

Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin 
i cuno tin e, fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea 

implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  – este o modalitate excelent  de a crea 
un mediu de înv are pozitiv. 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp 
ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde 
interesul pentru coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Pe de alt  parte, profesorii observ  schimb ri importante în clasele lor atunci când p rin ii se 
implic , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i performan ei elevilor. De asemenea, colaborarea cu 
p rin ii poate ajuta la identificarea nevoilor i obiectivelor i pot exista discu ii despre modul în care 
p rin ii pot contribui. Comunicarea cu familia ofer  profesorului posibilitatea de a asculta 
preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre educa ia celor mici. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

 S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 
 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului.  

Iat  câteva modalit i prin care po i s  te implici activ în educa ia copilului: 

 Comunic  regulat cu cadrele didactice ale copilului. Pune întreb ri cheie, precum: în ce 
domenii se descurc , ce mai poate fi îmbun t it i cum îl po i sus ine i ajuta de acas ; 

 Particip  la cât mai multe activit i colare: edin e cu p rin ii, serb ri, festivit i sau lec ii 
deschise; 

 Planific  excursii cu scop educa ional în afara colii. Câteva exemple de activit i – excursii, 
tururi de muzee, vizite la bibliotec . Dac  cel mic înva  despre animale, a i putea merge împreuna 
la un muzeu de tiin e naturale. Acest lucru îi va oferi copilului posibilitatea de a aplica în via a real  
cuno tin ele pe care le-a dobândit la gr dini  sau coal ; 

 Organizeaz  lec ii interactive acas . Activit ile domestice pot îmbun t i procesul de 
înv are. De pild , po i crea cântece i rime cu vocabularul înv at la clas , ori s  înlocuie ti anumite 
instrumente muzicale cu obiecte casnice. O sesiune de g tit distractiv  îi poate oferi celui mic ocazia 
de a- i dezvolta în elegerea despre s n tate i nutri ie; 

 Urm ri i împreun  filme i videoclipuri educa ionale; 
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 Pune întreb ri în mod regulat despre cum a fost la coal , dac  a înv at ceva nou, precum i 
despre cea mai grea parte a zilei. Comunicarea acas  îi încurajeaz  pe copii s  revizuiasc  ceea ce au 
înv at pe parcursul zilei; 

 Pune bazele înv rii unei limbi str ine. De i înv mântul formal poate include predarea unei 
limbi str ine, acas  poate fi mediul în care copilul s  se familiarizeze cu vocabularul i expresiile de 
baz . Po i face acest lucru prin desene animate în limba englez , de pild , în timp ce po i eviden ia 
anumite cuvinte cheie, precum fructe, animale sau membri ai familiei. 

Pe scurt, educa ia, atât cea formal , cât i cea non-formal , aduce multe beneficii sociale i 
cognitive. Dar, poate cel mai important lucru pe care îl aduce este fericirea. Desigur, nu toat  lumea 
care este educat  este fericit , dar, potrivit studiilor, cu cât nivelul de educa ie este mai înalt, cu atât 
e ti mai mul umit de tine i de stilul de via  ales. 

A adar, o educa ie bun  aduce stim  de sine, perspective de carier  mai bune, s n tate 
îmbun t it  i o mai bun  în elegere a lumii. Deci, data viitoare când copilul te întreab  de ce trebuie 
s  mearg  la coal , spune-i c  educa ia îl va ajuta s  fie un adult mai fericit! 

Îndeplinirea cu profesionalism a meseriei de p rinte presupune cunoa terea de c tre acesta a 
rolului i importan ei pe care le are coal  în via  copilului. 

  Din punct de vedere al p rin ilor, definirea rolului colii este foarte diferit . Aceast  cu atât 
mai mult cu cât fiecare p rinte a avut o experien  personal  ( pl cut  sau nepl cut ) în postura de 
elev. 

  Unii p rin i v d coal  c  pe un laborator în care copilul, odat  introdus, este supus unor 
opera ii tiin ifice. În urm  acestora, se presupune c , dup  câ iva ani, el va deveni mai de tept, mai 
înv at, mai luminat. 

  P rin ii din aceast  categorie manifest  deplin  încredere în institu ia de înv mânt, f r  s  
se implice în mod deosebit în activit ile pe care le desf oar  ea. ”De aia te trimit la coal : s  înve i!” 

  Alt  categorie de p rin i v d coal  c  fiind o institu ie public  a c rei sarcina este s  aib  
grij  de copiii lor câteva ore pe zi i s  le dea sarcini pentru a-i men ine ocupa i în restul zilei. 

  Consider  c  ce înva  la coal  este nesemnificativ comparativ cu ” coal  vie ii”, de aceea 
nu se obosesc s  dea o mare important  acestei institu ii. ”Las  c  tiu eu ce se face la coal !” 

  Alt  categorie se implic  deosebit de mult în activitatea colar , uneori exagerând f r  s  î i 
de seama. Ei sunt în stare s  fac  aproape orice, încât copilul lor s  primeasc  cea mai bun  educa ie. 

  Uneori din exces de zel, ajung chiar s  le impun  cadrelor didactice s  foloseasc  metode pe 
care ei le consider  eficiente, s  le spun  cum s  realizeze activit ile, etc. 

  Din acest motiv, uneori se ajunge la repro uri, mai ales dac  performan ele copilului sunt 
slabe. 

  Cine are dreptate? 

  Care este cea mai bun  atitudine pe care trebuie s  o adopte p rintele? 
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  Care este rolul colii în educa ia copilului? 

  Cât de mult trebuie s  se implice p rintele în rela ia cu coal ? 

  Cât i ce înva  copilul de la coal ? 

COAL  

  Este institu ia care organizeaz  tr irea unei experien e de înv are. 

  Ea urm re te atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode i mijloace tiin ifice. 

  coal  informeaz  i formeaz  elevii înând cont de anumite principii, având grij  s  
evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. 

  Prin urmare, coal  nu este singurul laborator în care copilul înva  ci doar unul dintre ele, 
mai specializat i competent în domeniul educa iei decât altele. 

  E bine c  p rintele s  aib  încredere în coal , dar pentru c  educa ia copilului s  se ridice la 
nivelul a teptat, el trebuie s  se implice, s  colaboreze cu personalul didactic pentru c  metodele i 
obiectivele propuse s  fie convergente. 

  Ce poate crede copilul atunci când la coal  i se spune s  fac  ceva, iar în familie i se cere s  
fac  altceva? 

  De asemenea, chiar dac  ” coal  vie ii” are un rol important în via  fiec ruia dintre noi, 
aceast  s-a dovedit a fi de multe ori insuficient . De aceea, o educa ie dobândit  în mediul colar a 
reprezentat întotdeauna o baza foarte bun  peste care s-a cl dit experien  de via . 
Ce înseamn  o coal  bun ? 

  Pentru unii p rin i o coal  bun  este institu ia în care li se da voie copiilor s  î i dezvolte 
nestingheri i personalitatea 

  Pentru al i p rin i, aceea i coal  poate ap rea c  una în care domin  indisciplina. 

  A tept rile p rin ilor în ceea ce prive te coal  sunt diferite. 

  De re inut c  fiecare coal  are reguli pe care întreag  comunitate de elevi i p rin i trebuie 
s  le respecte. Ce înseamn  un dasc l bun? 

  A a cum coal  este v zut  diferit de p rin i, la fel se întâmpl  i atunci când este vorba 
despre cadrele didactice. 

  Asemenea fiec rui individ, dasc lul are anumite calit i personale, iar acest lucru se reflect  
în stilul didactic pe care îl adopta. 
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  Exist  cazuri de p rin i care solicit  înv torului s  foloseasc  orice mijloace au la dispozi ie 
cu scopul de ”a-i disciplin ”. 

  Ce înseamn  disciplin ? 

  – nu comenteaz  sarcinile i p rerile adultului 

  – nu deranjeaz  cu întreb ri inutile 

  – st  cuminte, lini tit i a teapt  sarcinile de rezolvat. 

Cine are de câ tigat? 

Cine are de pierdut? 

  Adultul care are un moment de lini te? 

  Copilul care dore te s  afle cât mai multe dar nu poate deranja cu întreb ri? 

  Dac  p rintele manifest  nemul umire fa  de înv tor, iar copilul este con tient de acest 
lucru, peste câ iva ani va întâmpina probleme de disciplin  create de copil. 

  Cu alte cuvinte, dac  atitudinea p rintelui fa  de coal  i fa  de înv tor este indiferen  
sau potrivnic , copilu va surprinde repede acest lucru i va înva  s  manifeste negativism fa  de 
orice form  de autoritate ( inclusiv i în mod special fa  de p rin i). 

  Dac  p rintele dore te c  fiul / fiica s  se dezvolte armonios, s  înve e respectul fa  de reguli 
i autorit i, este bine s  coopereze cu cadrele didactice iar dac  exist  nemul umiri sau divergente de 

opinie în ceea ce prive te metodele dasc lului, e bine c  p rintele s  comunice cu acesta, f r  a- i 
manifest  dezaprobarea sau nemul umirea de fa  cu copilul. 

 

Bibliografie: 

https://englezacopii.ro/ 

https://tobeparent.wordpress.com/romania 
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Importan a educa iei în familie i la gr dini  

 

prof. înv. pre colar Rizu Daniela                                                                        
Gr dini a cu P. P. nr. 18 Tulcea 

 

 
Educa ia este o activitate social  complex , care vizeaz  transformarea individului într-o 

personalitate activ  i creatoare ce poate r spunde cerin elor actuale i de perspectiv  ale societ ii. 
Interven iile ini iale, din copil rie, sunt foarte importante pentru felul cum va ar ta omul în 

viitor. Familia este primul mediu de via  al copilului. În prima parte a vie ii, educa ia se realizeaz  
sub influen a p rin ilor. Mediul familial are o importan  deosebit de mare pentru dezvoltarea 
psihosocial  a copilului prin structura sa, nivelul intelectual, cultural, personalitatea i s n tatea 
membrilor s i, metodele educative folosite. O mare importan  o are rela ia afectiv  dintre mam  i 
copil, dintre p rin i i copil i gradul de toleran  al p rin ilor; sunt aspecte care influen ez  întrega 
via  acopilului. „Exist  o serie de factori familiali care ac ioneaz  implicit asupra copiilor, cum ar fi 
practicile parentale, stilul de ata ament, calitatea interac iunilor p rinte-copil, perspectiva pozitiv  
sau negativ  asupra lumii, expresivitatea emo ional  a p rin ilor, climatul emotional general, istoria 
familiei i caracteristicile de personalitate ale p rin ilor.”1 

Familia are un rol important în educa ia copiilor. Dragostea familiei, un climat de siguran , 
grij  i sinceritate, asigurarea condi iilor optime pentru cre tere i dezvoltare, rela iile din interiorul 
familiei, comunicarea, reprezint  condi ii pentru o bun  educa ie. 

Dup  familie, mediul institu ionalizat constituie prima experien  de via  a copilului în 
societate. Formarea competen elor începe în gr dini , ca prim  etap  a sistemului educativ i le 
faciliteaz  copiilor s  ob in  bazele dezvolt rii cognitive, sociale, afective i motorii. În gr dini  
copilul g se te o lume pe m sura lui, în care, având sentimental de siguran  se poate manifesta liber 
în compania celor de o seam  cu el. 

Perioada pre colar  solicit  copilului ajust ri ale comportamentului datorit  contactului cu 
mediul de gr dini  i l rgirea mediului social. Copilul începe s  sesizeze diversitatea lumii, îi sunt 
antrenate deciziile, curiozit ile, emo iile i cuno tin ele în situa ii noi, diverse. „În aceste condi ii se 
dezvolt  bazele personalit ii copilului, dar i capacit ile de cunoa tere, comunicare, expresia i 
emanciparea personalit ii.”2. 

Datorit  activit ilor din gr dini , pre colarul începe s  cunoasc  interiorul i exteriorul 
locuin ei, al gr dini ei, drumul spre cas  i gr dini , caracteristicile membrilor familiei, activit ile 
profesionale, unelte, mijloace de transport, semne de circula ie, caracteristici ale ora ului în care 
locuiesc, cuno tin e despre natur , plante i animale, caracteristici temporale, spa iale, cantitative. 

Programele educative din gr dini  contribuie la dezvoltarea capacit ii intelectuale a copilului, 
dobândirea abilit ilor manuale mai complexe, deprinderea de a se integra în colectiv, de a desf ura 
diverse activit i cu al i copii, de a comunica i de a rela iona cu persoane de vârsta sa sau de vârst  
diferit . Activitatea din grupa de pre colari constituie interven ii asupra personalit ii umane  în 
devenire. Toate acestea au ca rezultat preg tirea copilului, la plecarea din gr dini , sub aspect fizic, 
intelectual, afectiv i social pentru o nou  etap , colarizarea. 

P rin ii, gr dini a, coala, comunitatea, to i partenerii implica i, au dorin a de a-i sprijini pe 
copii în educarea i dezvoltarea lor. „Profesorii pot oferi cadrul care s  încurajeze dezvoltarea 
comportamentelor de parteneriat la p rin i” (Pescaru Adina B ran, 2004, p. 16). 

1 Stan, Liliana (coord. vol.), Dezvoltarea copilului i educa ia timpurie, Polirom, Ia i, 2016, p. 284. 
2 chiopu, Ursula; Verza, Emil, Psihologia Vârstelor. Ciclurile vie ii, edi ia aIII-a Editura Didactic  i Pedagogic , 
Bucure ti, 1997, p. 123. 
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Parteneriatul educa ional gr dini -familie are în vedere continuarea de c tre familie a 
activit ilor desf urate în gr dini  i încurajarea acestuia în ceea ce prive te reu ita colar . Copilul, 
fiind dispus la schimbare, încearc  s  rezolve problemele ap rute a a cum tie, cum a înv at pe 
parcursul anilor. De aceea are nevoie de sus inere din partea tuturor partenerilor implica i, p rin i, 
educatoare.  

Desf urarea unor parteneriate eficiente cu familia presupune crearea unui mediu deschis 
comunic rii, trebuie s  ofere p rin ilor posibilitatea de a- i exprima p rerile i de a participa activ la 
luarea deciziilor. Dar de multe ori pot ap rea bariere în construirea unui parteneriat eficient. 

Implicarea p rin ilor în educa ia copiilor presupune în esen  activit ile recreative, educative 
pe care ace tia le desf oar  împreun  cu copiii lor, aceast  implicare fiind dependent  de mediul 
educa ional al gr dini ei. Dac  familia colaboreaz  cu gr dini a, particip  la toate activit ile propuse 
în cadrul parteneriatului educa ional se va constata mai târziu succesul colar al copilului. 

Putem spune, a adar, c  familia i gr dini a sunt dou  elemente care trebuie s  colaboreze în 
scopul dezvolt rii armonioase a copilului, mai ales s  fie parteneri egali în educarea acestora. 
Parteneriatul educa ional gr dini -familie reprezint  o u  larg deschis  care cuprinde formarea 
viitorului adult de mâine. 
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GR DINI A I FAMILIA –                                                                           
PARTENERI ÎN EDUCA IA   PRE COLARILOR 

 

Prof. Robu Liliana 

Gr dini a cu p. p. „Boboceii” nr. 19 Bra ov 

 
Gr dini a deschis , o gr dini  în care pre colarii s  se simt  bine, s  fie atra i de activit ile 

desf urate, s  le fie valorificate înclina iile i talentele, aceasta este o abordare modern  în ceea ce 
prive te institu ia colar . 

Tr im într-o perioad  de mari provoc ri pentru întregul înv mânt românesc, deci i pentru cel 
pre colar. Toate aceste mari schimb ri, care s-au produs în ultimii doi ani, au contribuit la o 
colaborare mai strâns  între familiile pre colarilor i gr dini . Comunicarea continu  i de calitate 
dintre cadrele didactice i p rin i, sprijinul reciproc acordat au fost necesare pentru a asigura progresul 
copiilor, pentru a le dezvolta personalitatea, pentru a le facilita înv area. 

Din discu iile purtate cu p rin ii am observat c  ace tia î i doresc ca în gr dini  copiii s  fie în 
siguran , s  progreseze în înv are, s  se dezvolte emo ional i social, s  înve e s  comunice cu cei 
din jur. 

P rintele trebuie s  se simt  confortabil atunci când î i las  copilul la gr dini  tiind c  este 
într-un cadru sigur unde i se acord  o educa ie de calitate, unde copilul se dezvolt  în ritmul lui 
propriu, rela ioneaz  cu al i copii sau cu adul ii din gr dini  i se preg te te pentru intrarea în 
înv mântul colar. 

La rândul lor, cadrele didactice doresc s  primeasc  în gr dini  pre colari preg ti i pentru acest 
nivel de înv mânt. La intrarea în gr dini  copilul s  aib  formate deprinderi de igien  pesonal , s  
m nânce singur, s  se îmbrace sau s  se dezbrace singur sau cu ajutor. Cadrele didactice, în discu iile 
purtate cu p rin ii, pot afla despre alimenta ia copiilor, despre somnul acestora i despre activit ile 
copiilor  în familie i pot da sugestii de specialitate în aceast  privin . 

P rin ii ar trebui s  sus in  progresul colar al copiilor i s  continue acas  ceea ce au f cut la 
gr dini . Simplele discu ii despre ceea ce au f cut zilnic la gr dini  îi fac pe copii, dar i pe p rin i, 
con tien i de importan a continu rii înv rii acas . Desigur, nu este vorba de o înv are de tip colar, 
ci de o înv are prin joc, care este specific  înv mântului pre colar. 

De asemenea, cadrele didactice î i doresc ca adul ii din via a copiilor s  respecte regulile grupei 
i regulamentul gr dini ei i s  se implice în activitatea desf urat  în gr dini  (atât cât este posibil 

în aceast  perioad ).   
A adar un parteneriat real, dinamic, care s  dep easc  formalismul i iner ia este necesar i 

eficient. Un parteneriat bazat pe empatie, în elegere, colaborare, cooperare i de eliminare a 
discrimin rilor de orice natur  este în beneficiul tuturor actorilor educa ionali.  

Parteneriatul g dini - familie, r spunzând cerin elor unei educa ii psihopedagogice complete, 
devine o prioritate în educa ia copilului pre colar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui dovede te 
practic c  ofer  avantaje tuturor p r ilor implicate în procesul educa ional. 
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COMUNICAREA CU  FAMILIA ÎN GR DINI A DE COPII 

 
Prof. Înv. Pre colar: ROFF NICOLETA MARIA 

Gr dini a cu Program Prelungit „Step by Step” Nr. 12 Alba Iulia 

 
 

În ultimele decenii s-a remarcat, în cadrul a numeroase programe pentru copii, o implicare 
progresiv  a familiei. Programele pre colare trebuie s  individualizeze activit ile copiilor, inând 
seama de grijile, priorit ile i preocup rile familiilor, deoarece familia reprezint  un element cheie 
în dezvoltarea s n t ii, competen ei i afectivit ii copilului. Dar familia nu poate exercita aceast  
func ie f r  colaborarea cu gr dini a, care asigur  resurse suplimentare. Implicarea familiei în cadrul 
programului desf urat în gr dini  este esen ial  pentru îmbog irea mediului stimulativ, fixarea i 
l rgirea cuno tin elor asimilate în gr dini . P rin ii i educatoarele exercit  o influen  vital  asupra 
dezvolt rii copiilor, chiar dac  ei ac ioneaz  în contexte sociale diferite. Implicarea p rin ilor în 
activitatea din gr dini  este în beneficiul copiilor, al familiei i al calit ii actului educa ional. 

Rela ia gr dini -familie nu se poate constitui f r  asigurarea unei condi ii de baz , 
fundamental : cunoa terea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. 
Educatoarea trebuie s  cunoasc  mai multe aspecte ale vie ii de familie, deoarece acestea o ajut  în 
cunoa terea i în elegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. În privin a aceasta, familia este 
o surs  principal  de informa ii privind rela iile interpersonale dintre membrii acesteia, a tept rile 
privind educa ia copilului, stilul educa ional, autoritatea p rin ilor i metodele educative folosite, 
valorile promovate, climatul educa ional, responsabilit ile pe care copilul le îndepline te etc. 

Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu gr dini a sunt eficiente i benefice ambilor factori, în 
condi iile în care comunicarea este real , în func ie de dimensiunea sa uman . 

Membrii familiei sunt parteneri care de in cele mai utile i importante informa ii necesare 
pentru crearea unor servicii pentru copii. Aceasta este temelia unei interven ii eficiente i cât mai 
timpurie mai ales când este vorba de copiii cu cerin e educative speciale i nu numai. 

P rin ii i educatoarele au, în egal  m sur , r spunderea eforturilor  comune pentru a dezvolta 
o rela ie de colaborare. Bazele unei rela ii sunt puse de: comunicarea dintre p rinte – educatoare; 
respect reciproc între ei; acceptarea diferen elor sociale i materiale între diferi i p rin i; implicarea 
tuturor în c utarea i promovarea intereselor copilului.  

Colaborarea dintre gr dini  i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , i se 
relizeaz  prin modalit i variate:  

La ducerea i aducerea copiilor la gr dini  

Educatoarea poate comunica cu familia diminea a, când copilul este l sat la gr dini , i dup  
amiaza când este luat i dus acas . În aceste momente se pot comunica am nunte cu privire la 
activit ile zilei, progresele copiilor, despre unele aspecte ce trebuie întreprinse. 

Prin întruniri cu p rin ii 

Acest contact este de o manier  informal , i ofer  familiilor ocazia de a afla despre dezvoltarea 
copiilor sau despre alte subiecte de interes, de a permite p rin ilor s  comunice între ei i s  se simt  
bine. Se pune accent pe familiarizarea p rin ilor cu anumite cuno tin e psihopedagogice. Temele care 
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pot fi abordate în cadrul întrunirilor sunt legate de: cre terea i dezvoltarea copilului; dezvoltarea 
încrederii în sine; nutri ia în copil rie, cum s  dezvolt m limbajul copiilor no tri; etc. În noul context 
Covid-19 aceste întruniri se pot realiza on-line, folosindu-se diferite aplica ii (Zoom,Google Meet, 
Microsoft Teams, etc)  

Prin consulta iile individuale 

Ele dau posibilitatea s  discut m cu p rin ii despre fiecare copil, s  analiz m cauzele diferitelor 
manifest ri, s  lu m m suri educative comune. Ele creeaz  un climat de încredere reciproc , necesit  
mult tact, mult  aten ie, vocabular ales, preg tire profesional  de înalt  calitate. 

Prin mesajele telefonice 

Prin mesajele telefonice se pot comunica: informa ii care in de s n tatea copilului; anun uri ale 
unor întruniri, ale unui eveniment; sugestii pentru activit i care trebuie s  se desf oare acas . 

Ele se folosesc în comunicarea cu p rin ii destul de intens în ultima perioad , mai ales prin 
crearea unor grupuri de WhatsApp, menite s  ofere p rin ilor informa ii despre desf urarea unor 
activit i, anun uri, etc . 

Cu ajutorul avizierelor, care sunt panouri unde se afi eaz  informa ii la zi asupra evenimentelor 
speciale, a orarului zilnic. Ele trebuie s  fie întotdeauna actuale i interesante i pot s  comunice 
atmosfera i activit ile din sala de grup , se pot afi a lucr ri ale copiilor, fotografii ale acestora din 
timpul activit ilor, mul umiri adresate p rin ilor cu anumite ocazii, tabele pe care s  se semneze 
voluntarii pentru anumite activit i. 

Desf urând în acest mod activitatea instructiv-educativ  din gr dini , p rin ii au posibilitatea 
s  vad  în gr dini  nu doar o supraveghere a copilului în timpul absen ei lor din familie, ci c  aici se 
desf oar   un proces instructiv creativ organizat. 
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,,Cei apte ani de acas !” 

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Profesor: Roman Mariana                                                                             
Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Bra ov 

 

 

Cei apte ani de acas  trebuie s  fie ca o poveste. O poveste în care eroul principal este copilul, 
iar membrii familiei sunt celelalte personaje. În aceast  poveste, mama este zâna cea bun . Cu bagheta 
fermecat  transform  totul în ceva minunat. Bagheta fermecat  este abilitate ei de a face totul s  fie 
cât mai frumos. 

În primii ani de via , familia este singurul educator. Apoi, intervin gr dini a i coala. tim cu 
to ii c  de la ase la apte ani avem clasa preg titoare. Deci, în cei apte ani, mai mul i factori sunt 
responsabili de educa ia copilului. 

S  revenim la familie. Familia ofer  unui copil: iubire, influen , suport, protec ie, dezvoltare, 
evolu ie. P rin ii sunt principalii responsabili de achizi iile însu ite i dezvoltarea copilului. Dac  în 
interiorul familiei, timpul este bine organizat, exist  resursele necesare dezvolt rii armonioase i se 
desf oar  activit i distractive variate; atunci se asigur  o dezvoltare armonioas  a copilului. 

Dac  educa ia din familie este de calitate, îl ajut  pe toate planurile. Copilul se adapteaz  u or 
la gr dini , la coal  i mai târziu în societate. Devine încrez tor în for ele proprii, î i dezvolt  
inteligen a emo ional  i gândirea pozitiv . 

Dezvoltarea afectiv , motorie i intelectual  sunt esen iale în dezvoltarea armonioas  a 
copilului. Î i pun amprenta asupra succesului sau e ecului colar. 

P rin ii î i doresc un copil perfect, care s  ob in  performan e academice i s  participe la tot 
felul de activit i. Sunt zile dificile pentru acel copil care nu este în eles, ajutat sau îndrumat în func ie 
de posibilit ile i aspira iile sale. Aici un rol important revine i colii. Este esen ial ca coala s  se 
implice mai mult în orientarea colar  a copilului.  

Colaborarea dintre coal  i familie, înc  din primul an de coal , este esen ial . P rin ii devin 
parteneri la educa ie. Ei nu au rolul de spectatori. 

S  nu uit m c  noi to i, trebuie s  preg tim copilul pentru a se adapta la lumea în care va tr i. 
Nimeni nu tie cum va ar ta acea lume. De aceea este impotant s -i dezvolt m capacitatea de adaptare 
la noile schimb ri. 

     ,,Un copil poate s  înve e oricând un adult trei lucruri: 

1.  cum s  fie mul umit f r  motiv, 

2.  cum s  nu stai locului niciodat , 

3.  i cum s  cear  cu insisten  ceea ce î i dore te.” ( Paulo Coelho)                             
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DIN SUFLET PENTRU MAMA 

Prof. înv. primar, RO  ANA-MARIA    

 coala Gimnazial  ,,Nicolae Dr ganu”                                                                  
Loc. Zagra, jud. Bistri a-N s ud 

 

,,Dumnezeu nu putea fi pretutindeni, a a c  a creat mamele’’.  – Rudyard Kipling 

De-a lungul istoriei,poe ii i oratorii au fost foarte genero i în a l uda maternitatea.                   

George Washington a spus: ,,Mama mea a fost cea mai frumoas  femeie pe care am v zut-o vreodat . 

Tot ce sunt,îi datorez mamei mele. Atribui tot succesul din via a mea educa iei morale, intelectuale i 

fizice pe care am primit-o de la ea’’. Abraham Lincoln a scris;,, Rug ciunile mamei mele... m-au 

înso it întotdeauna. S-au lipit de mine pentru toat  via a’’. i Charles Haddon Spurgeon a spus: ,,Nu 

v  pot spune cât de mult datorez cuvântului în elept al bunei mele mame’’.                                                             

Cu secole în urm ,oamenii ce se închinau în biserica lor local   au fost încuraja i, într-o 

duminic  din postul Învierii Domnului Isus, s  viziteze ,,biserica mam ’’  catedrala din dioceza lor 

sau biserica în care au fost boteza i. Ucenicilor i celor care slujeau în cl diri mari i în case li se 

permitea s  î i ia o zi liber  pentru  a- i vizita mamele i familiile-,,vizit  maternal ’’.                                           

Apoi, în 1913,o doamn  pe nume Constance Smith a auzit de cruciada Annei Jarvis, prin care 

aceasta cerea o recunoa tere public  a mamelor americane printr-o anual  ,,Zi a mamei”. Inspirat  de 

ea, Constance a decis s  revitalizeze Duminica mamelor în Marea Britanie, promovând-o ca pe o 

celebrare a mamelor, dar i a bisericii  mame. 

Ca urmare, Duminica mamelor este s rb torit  ast zi în Insulele britanice. Biblia spune: ,,O 

femeie bun  valoreaz ...mai mult decât diamantele... Ea simte valoarea muncii sale i  nu se gr be te 

s  pun   lucrul jos... Când vorbe te are ceva valoros de spus...întotdeauna o spune cu bl nde e... Copiii 

ei o respect  i o binecuvânteaz ’’.                                               

Ar putea exista o recunoa tere mai valoroas ?   

*O mam  bun  face cât o sut  de profesori. – Proverb italian 

*Via a nu vine cu un manual, vine cu o mam . 
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POZI IA PROFESORULUI,  

ÎN RAPORT CU ELEVII I FAMILIA 
 

 

Prof înv primar Ro a Alina Mariana 

Liceul Teoretic ,,W. Shakespeare” Timi oara 

 

 

Viitorul adult se formeaz  în coal . Ceea ce vede, înva , dobânde te copilul în anii de coal  
r mâne întip rit în minte i suflet întreaga via . Primul liant între dasc l  i elev este comunicarea. 
A fi profesor înseamn  nu doar a dispune i transmite cuno tin e tiin ifice, ci i a le transpune 
didactic. i nu oricum, ci alternând metodele tradi ionale cu cele moderne, interactive. 

În comunicarea cu elevul foarte important este ca profesorul s  utilizeze un limbaj accesibil, s  
transmit  mesaje clare, care s  poat  fi interpretate, s  manifeste încredere în capacitatea elevului de 
a- i  prezenta cuno tin ele, sim mintele, s  acorde aten ie tuturor elevilor, s  antreneze, s  stimuleze 
elevul în a- i exprima opiniile, fie c  sunt corecte sau incorecte i, cel mai important, s  ob in  feed-
back. 

Cadrul didactic modern, actual, va coordona o comunicare permisiv  i democratic , deschis  
i amical  cu elevii s i. El tie s  formeze, în primul rând, nu doar s  informeze, tie s  coboare la 

nivelul de în elegere al elevilor s i, tie s -i atrag  cu o retoric  a utilit ii practice, tie s  înl ture 
riscurile pe care le presupune rela ia de comunicare apropiat  cu elevii, familiarismul i eroarea în 
formularea solu iilor i sfaturilor date elevilor. Profesorul trebuie s  st pâneasc  arta conversa iei – 
condi ie a înv mântului eficient. El este apreciat, iubit, respectat doar dac  tie s  realizeze, prin 
conversa ie o atmosfer  propice studiului în cadrul colectivului pe care îl conduce. 

Pentru a dobândi o comunicare cât mai eficient  în rela ia cu elevii trebuie s  avem în vedere 
ni te condi ii. Din perspectiva elevilor trebuie s  existe: 

o Motiva ia personal  
o Respectarea elevilor de c tre educator 
o Atitudine pozitiv  fa  de cei din jur 
o Exigen  i dreptate 
o Competen  i originalitate 
o Informare 
o Acceptarea ideii c  nimeni nu e perfect i nici nu le tie pe toate 
o Asigurarea unui climat bun, pl cut 
Condi ii  v zute de formator: 
o Prezen , participare, atmosfer  
o Motivarea participan ilor, în elegerea utilit ii temei 
o Manifestarea curiozit ii 
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Se stie îns  c  profesorul i elevii nu se aleg unii pe al ii, iar preferin ele lor nu sunt decât 
întâmpl tor în concordan  cu rela iile institu ionalizate dintre ei. Cu toate acestea ei nu numai c  
urmeaz  s  conlucreze, dar va trebui s  conlucreze armonios. Mai întâi, profesorului îi revine sarcina 
i r spunderea integr rii sale în clas  i colectivul clasei de elevi  pe care urmeaz  s -l închege. Într-

un colectiv format, profesorul devine unul dintre membrii acestuia, îndeplinindu- i func ia în 
interiorul grupului. Rolul educatorului pe scena colar  depinde de scopul pe care i-l propune s -l 
ating  prin ac iunea sa pedagogic . Comunicarea  didactic   este eficient  atunci când profesorul i 
elevii respect  anumite cerin e: 

Ale profesorului: 
o mesajele s  fie clare i precise (evitarea  formul rii  ambigue); 
o limbajul s  fie  adecvat  i  accesibil  elevilor (potrivit  nivelului lor de  în elegere,  

corespunz tor vârstei); 
o materialele prezentate s  aib  o structur   logic ; 
o materia predat  s  îmbrace o form   interesant ; 
o s  fie asigurat un climat  adecvat  comunic rii. 
Ale elevilor: 
o s  exerseze concentrarea (pentru a putea recep iona  i  în elege  mesajul  profesorului); 
o s  posede cuno tin ele anterioare necesare înv rii care urmeaz ; 
o s  fie motiva i pentru a  înv a  (în  general  i  la un  anumit  obiect  de  studiu,  în  particular); 
o s  cunoasc  limbajele utilizate de profesor (sau de calculator, în cazul  instruirii  asistate  de  

acesta). 
Cel de care depinde interesul sau dezinteresul elevului fa  de coal  este înv torul. 
Încrederea sau neîncrederea în faptele proprii, dorin a i for a de a fi din ce în ce mai bun i de 

a-i ajuta pe cei din jur cu dragoste i sensibilitate este insuflat  tot de el, înv torul. Aceast  str danie 
dus  de modelatorul de suflete i caractere constituie totodat  o excelent  coal  a umaniz rii fiec rui 
elev, alfabetizarea moral  cu influen e cel pu in tot atât de mari ca acelea din domeniul intelectual. 
Magia cuvintelor: ,, Doamne, s  nu m  la i s  fiu mul umit de mine însumi!’’(Lucian Blaga), au 
r sunat i r sun , cu ecou, în sufletul i mintea educatorului  exigent fa  de sine, cu dorin  de 
îmbun t ite spiritual  i perfec ionare  continu . H r zi i s  preg teasc  ,,aluatul” societ ii, 
educatorii trebuie s  îl fr mânte cu mult  grij , pentru ca ,,s  creasc ” i ,,s  se coac ” frumos, la o 
temperatur  potrivit , pentru ca mai apoi, când e scos din cuptor, s  împr tie mireasm  i bun tate. 
Aceast  lucrare poate deveni capodoper  dac : 

o îi ajut m s  creasc  sub ochii i prin grija noastr ; 
o le permitem s  exploreze universul din jur; 
o le oferim exemplul personal! 
o începem fiecare zi cu mult  lumin  i dragoste pentru ei i pentru cei din jur; 
o primim surâsul unui copil ca pe o floare rar ; 
o ne minun m de raza sublim  din ochii lui; 
o privim jocul copiilor precum dansul sublim al fulgilor de nea; 
o înv m de la ei  bun tatea, credin a, iubirea, inocen a, în elepciunea; 
o accept m  toate aceste comori pe care copilul ni le ofer  simplu, candid, ca acele izbucniri ale 

prim verii, într-o explozie de verdea  i lumin . 
 
n mod firesc, p rin ii sunt primii educatori ai copilului. Responsabilitatea educ rii copilului, 

în primele etape ale vie ii, îi revine familiei,  primul univers afectiv i social: mama ,,construie te” 
atmosfera intra-familial   i asigur   securitatea afectiv , iar tat l ,,gestioneaz ” comunicarea socio-
familial  i respectarea normelor, amândoi p rin ii asigurând  sentimentul de confort i securitate, 
r spunz tori fiind de situa ia copilului în cadrul familiei, de optimizarea comunic rii în universul 
vie ii de familie. A adar, familia este prima coal  a copilului, ofer  copilului primele informa ii 
despre lumea înconjur toare, primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-afectiv necesar 
trebuin elor i dorin elor sale. 

669



Pe urmele p rin ilor vin, apoi,  profesioni tii gr dini elor i colilor s  se ocupe de educarea i 
instruirea copiilor la un nivel superior de cunoa tere, responsabilitatea educ rii unei genera ii 
revenind, de fapt, întregii comunit i. 

Prima zi din via , prima zi în gr dini , prima zi la coal  sunt evenimente pe care p rin ii i 
le ,,înregistreaz ” nu numai prin intermediul ,,documentelor oficiale de suflet” – fotografiile, ci i 
direct, artistic, sculptate în l ca urile cele mai adânci ale sufletului. 

Prosperitatea unei na iuni depinde de noua genera ie. Investi ia în educa ia copiilor este sigur  
i durabil , iar coala nu este i nu trebuie s  fie o povar . Studiile nu se termin  doar cu o diplom  

bun  de ag at pe perete. Tinerii trebuie înv a i i îndruma i s  î i g seasc  drumul pe c rarea unei 
profesii/ meserii potrivite cu înclina iile, abilit ile, talentele descoperite,  care s  concure la o bun  
preg tire pentru via . 
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ROLUL FAMILIEI I AL COLII ÎN EDUCA IA COPILULUI 

Ro ca Cristina Angela  

Liceul Teoretic „George Emil Palade”, Constan a  

 
 

Educa ia joac  un rol foarte important în vie ile noastre, ne define te i ne des vâr e te din 
punct de vedere spiritual, ne ajut  s  ie im din starea de ignoran , s  afl m cine suntem, care este 
rostul nostru i încotro ne îndrept m. Tocmai de aceea, cu cât educa ia începe mai devreme, cu atât 
efectele se vor vedea mai repede în planul form rii morale i spirituale, mai ales dac  se porne te de 
la premisa c  un copil trebuie înv at s  gândeasc  singur i nu s  preia, de la cei din jur, experien e, 
gânduri, informa ii,  f r  s  le  interiorizeze.  

În acest demers, un rol important îl au familia i coala, deopotriv , care trebuie s - i asume 
construirea funda iei educa iei copiilor, respectiv a bazei pentru formarea moral , spiritual , civic  a 
acestora. Atât familia, cât i coala au rolul de a lumina calea copiilor spre r spunsul la întreb rile pe 
care le pun, nu de a le da r spunsul la orice întrebare, i de a-i ajuta, prin cheile pe care le ofer  , s -
i g seasc  propriul drum în via  i propria identitate, întrucât, a a cum spunea filosoful Confucius, 

,,Natura ne face asem n tori. Educa ia ne deosebe te”. 
P rin ii sunt aceia care îi ofer  sau ar trebui s -i ofere copilului educa ia elementar  sau ,,cei 7 

ani de acas ”,  care presupun c p tarea unor deprinderi, aptitudini i valori umane precum: 
încrederea,, cunoa terea, respectul, pl cerea de a citi, prietenia, încrederea în sine, generozitatea, 
compasiunea, responsabilitatea, grija fa  de mediu etc. P rin ii, în egal  m sur , ofer  copiilor 
exemplul personal i-i influen eaz  pe ace tia în luarea unor decizii importante  cum ar fi alegerea 
colii, alegerea unui sport, alegerea carierei. Dar adul ii nu pot face alegeri în locul copiilor, ci pot fi 

mai mult ni te deschiz tori de drumuri, pot da sfaturi, din perspectiva experien elor tr ite. Pe de alt  
parte, educa ia copilului nu se face doar în familie, ea continu  i la coal , ceea ce înseamn  c  rela ia 
cu coala trebuie perceput  ca un parteneriat bazat pe încredere i colaborare, în beneficiul copilului. 

coala este locul în care educa ia primit  acas  se împline te i se completeaz  i cu cea 
academic , iar implicarea p rin ilor i atitudinea pozitiv  a acestora fa  de coal  au  efecte benefice 
asupra evolu iei elevilor. Cu siguran , leg tura cu coala nu presupune doar participare la edin ele 
cu p rin ii, ci i comunicare permanent  cu profesorul sau cu dirigintele, dar i participare, în limita 
posibilit ilor, la unele activit i colare i extra colare, la activit i artistice, la activit ti de 
voluntariat.  

Colaborarea familiei cu coala are foarte multe beneficii, mai ales c  i p rin ii, i coala au 
eluri comune, nu doar preîntâmpinarea e ecului, ci i sus inerea i încurajarea aspira iilor, a 

eforturilor elevilor, care s  le permit  s  aib  succes la examene, s  se gândeasc  la o carier  i s  se 
integreze în plan social. 

A adar, modelul didactic modern sus ine autonomia i independen a, iar coala trebuie s  
porneasc  de la ceea ce a înv at copilul în familie i s  completeze, s  des vâr easc , iar dac  elevii 
au caren e în educa ia de acas , coala trebuie s  intervin  i s  determine schimb ri în gândire, în 
comportament i în  atitudine. 
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ROLUL PARTENERIATULUI COAL -FAMILIE                                                      
ÎN EDUCA IA COPIILOR CU CES  

 

PROF. PSIHOPEDAGOG RO CA MARTA 

CENTRUL COLAR DE EDUCA IE INCLUZIV , ORA UL BREAZA 

 
 
 
În toat  lumea, ca i în România angajarea i responsabilizarea familiei în educa ia copiilor este 

fundamental  pentru reu ita particip rii colare. La orice copil, în mod particular la copiii cu CES, 
gradul de interes i de colaborare a p rin ilor cu coala este cel mai adesea direct propor ional cu 
rezultatele colare ob inute de copii.  Psihopedagogia modern , centrat  pe copil se bazeaz  pe 
convingerea c  familia este  primul educator i cu cel mai mare poten ial de modelare. Familiile 
copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vie ii. 

Un rol foarte important al colii este acela de a sprijini familiile s  aib  încredere în resursele 
proprii, de a face fa  greut ilor cu care ele se confrunt . Implicarea familiilor în ameliorarea 
educa iei copiilor cu CES a condus la multe schimb ri pozitive, adesea în modalit i radicale. În SUA 
de pild , legea federal  de promovare a dreptului la educa ie în colile obi nuite pentru copiii cu 
dizabilit i  (faimoasa Lege 94 - 142 din 1975) a fost adoptat  dup  ce o familie a câ tigat în instan  
procesul intentat unei coli obi nuite care le refuzase accesul copilului cu o dizabilitate.  În Italia, cam 
în aceea i perioad , familiile au sus inut puternic ie irea copiilor cu dizabilit i din colile speciale i 
trecerea lor masiv  în colile obi nuite. i în România,  familiile i asocia iile de persoane ori de 
p rin i ai copiilor cu dizabilit i au contribuit substan ial, mai ales dup  1989, la adoptarea unor 
m suri de ameliorare a calit ii  colariz rii copiilor cu CES. Donellan i Mirrenda (1984, apud Shea 
i Bauer, 1994) propun câteva standarde fundamentale pentru programele de colaborare a p rin ilor 

în educa ia special . 
Toate interven iile ar trebui s  plece de la presupunerea c  nu p rin ii sunt cauza dizabilit ilor 

copiilor lor - se are în vedere aici riscul blam rii p rin ilor pentru dizabilit ile copiilor lor. Cadrele 
didactice ar trebui s  aplice criteriul „celei mai pu in periculoase presupuneri“. 

Ca i în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesit ile lor de a fi sprijinite sau 
posibilit ile de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are poten ialul i nevoile sale 
unice, care trebuiesc valorizate corespunz tor de c tre coal . Comunicarea i colaborarea eficient  
dintre profesori i p rin i se bazeaz  pe câteva elemente (Beckman, Newcomb, 1996, apud Step by 
Step, 2001): 

- Respectul (reciproc) - poate fi modelat adesea de c tre cadrele didactice. Este important s  se 
plece de la premisa c  p rin ii sunt cei mai importan i „profesori“ din via a copilului; respectul i 
tactul dovedit de cadrul didactic fa  de complexitatea  unor probleme poate induce respectul reciproc. 

- Atitudinea impar ial , care solicit  gândirea pozitiv  i deschis  despre familii, evitarea 
judec ilor evaluative i dezaprobatoare. Atitudinea impar ial  înseamn  încurajarea familiilor de 
c tre profesori s - i evalueze propriile decizii, f r  a influen a cu  propria lor p rere. 

- Empatia fa  de p rinte poate fi u or sesizat  de acesta prin deschiderea la dialog i comunicare 
sincer , sensibil . 

- Colaborarea cu comunitatea colar  - presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei  sarcini 
anume împreun , membrii familiei i cadrele didactice. În cadrul acestei  colabor ri, membrii familiei 
pot juca rolul în cadrul colii de instructori, voluntari,  membri de comitet de interven ie, tutori, 
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instructori de „minipredare“, asisten  în cadrul  c l toriilor în afara colii, ajutor în preg tirea 
materialelor didactice i echipamentului necesar. 

- Preg tirea p rin ilor - cere atât p rin ilor cât i speciali tilor s - i aloce timp pentru  preg tirea 
i programele educa ionale ce vor fi aplicate. Preg tirea p rin ilor este o  activitate foarte constructiv , 

deoarece implic  înv area i acumularea cuno tin elor i  tehnicilor folositoare p rin ilor în 
schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor.  Sensibilizarea p rin ilor pentru obiectivele, 
intele, abilit ile programelor este esen ial   pentru educarea i preg tirea acestora. 
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Importan a implic rii p rin ilor în activit ile online 

 

G. P. N. D e ti, comuna Pope ti, jude ul Vâlcea 

Prof. Înv. Pre colar Ro culescu Natalia - C t lina 

 
„Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 

ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor” (A. S. Makarenko). Familia este locul în care 
copilul cre te, î i cunoa te propriile nevoi i se dezvolt , o putem numi prima coal , acea coal  care 
preg te te pe copil pentru via a social . De aici i sintagma       „cei apte ani de acas ”. Familia 
reprezint  un element cheie în dezvoltarea s n t ii, competen ei i activit ii copilului însa ea nu 
poate exercit  aceasta func ie f r  colaborarea cu gradini a, care asigura resurse suplimentare.  

Rela ia gr dini -familie va influen a modul în care copilul se va adapta în mediul institu ional. 
Dup  cum tim, gr dini a reprezint  institu ia unde se realizeaz  educa ia formal  a pre colarilor, un 
mediu creativ în care se pun bazele educa iei copilului. Gr dini a este locul în care pre colarul înva  
lucruri noi, înva  s  comunice, s  socializeze, s  se comporte politicos, s  fie independent, î i 
dezvolt  abilit ile motorii. De aceea familia copilului va avea un rol important în educa ia acestuia. 
Pentru ca scopul dezvolt ri copilului s  fie atins, va trebui s  existe un parteneriat între gr dini  i 
familie, între educatoare i p rin i deopotriv . 

În procesul educa iei rolul coordonator îl are gradini a, însa familia este aceea care contribuie 
prin sus inerea i continuarea a ceea ce unit ile de înva mânt se str duiesc s  fac . Din punct de 
vedere pedagogic coordonarea presupune, pe de o parte, selectarea i valorificarea influien elor 
pozitive ce se exercit  în familie, iar pe de alta, îndrumarea familiei în vederea exercit rii unor ac iuni 
educative care s  fie în concordan  cu idealul educativ.  

Odat  cu trecerea anilor, lumea a evoluat la fel i sistemul de înv mânt. Anul 2020 a avut un 
impact mare asupra oamenilor, dar i a educa iei realizându-se trecerea de la înv mântul tradi ional, 
cel cu predare într-o institu ie, la înv mântul modern cu predare din fa a unui ecran folosind 
dispozitive digitale, internet i diverse platforme digitale i aplica i. 

P rin ii sunt mai implica i ca niciodat  în activit ile pre colarilor. Au primit sarcini de la 
educatoare cu referire la organizarea timpului i a activit ilor, sfaturi pentru o comunicare eficient , 
bazat  pe repere cunoscute copiilor i cu mult accent pe emo ii. Important  este i cum a fost 
organizat  comunicarea constant  între p rinte i educator, jocurile i juc riile care îl atrag pe 
pre colar i s  vin  în întâmpinarea p rin ilor i copiilor cu activit i personalizate pe interesele sale. 

Instrumentele i strategiile utilizate pentru conectare de la distan  au fost diferite: prin video, 
filmule e cu activit i interactive, cântece, simul ri, aplica ii etc., pe care educatoarea le trimite 
p rin ilor pentru copil sau prin video conferen e în grupuri mici. Îns , mai important decât metodele 
selectate, este obiectivul interac iunii în aceast  perioad  i anume conectarea direct  cu pre colarul. 
Scopul acestei perioade ar trebui s  fie p strarea leg turilor sociale i emo ionale cu cei mici, iar aici 
p rin ii joac  un rol important. 

Mul i educatori i p rin i au în eles c  nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris 
conteaz  mai mult, ci starea emo ional  a copiilor i al p rin ilor sunt prioritate în aceast  perioad  
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de izolare. Ultima luna de activit i instructiv-educative sus inute online, educa ia a continuat într-un 
ambient pl cut. Pre colari au fost receptivi la nou i i-au dus la bun sf r it sarcinile de lucru cu 
sprijinul p rin ilor sub supravecherea educatoarei. 

De asemenea exist  i avantaje i dezavantaje. Pre colarii au beneficiat de mai mult timp 
petrecut cu p rin ii, au acumulat noi informa ii în domeniu tehnologic, au înv at s  utilizeze un 
instrument digital în scop educativ, au avut posibilitatea s  înve e lucruri noi despre natur , 
experimentând al turi de p rin i i îndruma i de educatoare.  

Potrivit analizei realizat  de c tre autorul Pavel Cerbu ca, p rin ii au beneficiat de faptul c  au 
putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut observa felul în care micu ul lor se 
raporteaz  la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au 
beneficiat de feed-back în timp real atât de la copil, cât i de la cadrul didactic, au înv at c  tehnologia 
poate oferi o nou  forma de educa ie dirijat  pentru pre colar. Rolul p rin ilor, a adar, a devenit unul 
mai complex, de la cel de protec ie a copilului i griji materiale, la cele spirituale: de ghidare, 
monitorizare, uneori de provocator intelectual i de diversificator de experien e. 

Pentru ca procesul de înv are de la distan  s  func ioneze mai bine, p rin ii au fost implica i 
de c tre cadrele didactice în anumite secven e din timpul lec iilor online, astfel îmbun t ind rela ia 
cu familia. 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

Prof. înv . pre c. Ro ioru C t lina Mihaela 

Gr dini a cu Program Normal „Orizont„ Rm-S rat, jud. Buz u 

 
 
Menirea educa iei este aceea “de a în l a pe culmi mai nobile de via  – omul”. (Gentil, G. The 

Reform of Education). Problema educa iei este abordat  ast zi în strâns  leg tur  cu problematica 
lumii contemporane, lume caracterizat  prin importante transform ri, prin cerin e i aspira ii 
specifice, prin schimb ri în toate domeniile. 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. O rela ie major  coal -familie 
are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i procesul de înv are, echilibrul dintre efort 
i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i 

influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 
Educa ia trebuie s  se manifeste în permanen  ca o ac iune unitar , coerent , iar implicarea 

acestui deziderat rezid  în strâns  leg tur  dintre familie i mediul educa ional. Acest lucru impune 
ca p rin ii s  fie parteneri egali în educa ia copilului. “Meseria” de p rinte este grea. 

În condi iile unei atmosfere familiale echilibrate i prielnice dezvolt rii copilului de vârsta 
pre colar , familia este în primul rând cadrul existen ei biofizice, al acestei dezvolt ri. Un anumit 
regim igienico – sanitar necesar dezvolt rii fizice s n toase i armonioase înseamn  asigurarea unui 
program al zilei care s  respecte ore de somn, alimentare, activit i, joc, plimb ri. 

Un bun dobândit i mult apreciat, câ tigat de c tre copil în primul rând în familie este 
comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerin e precise, categorice dublat de un permanent 
respect pentru copilul care trebuie s  se simt  iubit i ocrotit. În accep iunea cea mai larg  a 
termenului, “copil bun” reprezint  în fapt suma tr s turilor pozitive structurate în dinamica 
comportamentului: sârguin , cinste, ini iativ  creatoare, sociabilitate, polite e, dispozi ie de 
colaborare etc., dup  cum p rinte bun înseamn : r bdare, calm, în elegere, un fond afectiv numit în 
termeni obi nui i, dragoste fa  de copil. 

Cultivarea la pre colar a dragostei de bine, de adev r trebuie s  se desf oare adaptat vârstei, 
ca un sistem referen ial. De asemenea, trebuie avute în vedere i unele circumstan e particulare, 
printre care cele mai de seam  sunt împrejur rile concrete ale fiec rei m suri sau ac iuni cu caracter 
educativ, considerarea educa iei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurat  prin 
influen ele pe care le exercit  coabitarea, deprinderile, obiceiurile i întreaga comportare al tuturor 
membrilor grupului familial. 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
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blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care copilul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii sale. 

„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – 
Bob Keeshan 
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

PROF. PRE C.: RO U DANIELA - ADRIANA 

GR DINI A P. P. FURNICU A ARAD 

 

 

In educarea ,,puiului de om”, p rin ii, educatorii, coala i societatea, in general, sunt mijloace 
importante de educa ie. 

Printre problemele importante ale inv mântului in aceast   etap  de schimbare i modernizare 
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un 
loc privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele 
deprinderi dar i primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar 
debutului socio-familial. 

Ca prim  verig  a sistemului educativ familia are responsabilit i clare i diverse. 

Intrebarea care se pune este ,daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea 
responsabilit ilor educative, dac  este pregatit  s  activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit c  nu toate familiile sunt dispuse s - i indeplineasc  consecvent 
responsabilit ile educative fa  de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vie ii zilnice, minimalizând 
rolul de factor educativ. Alte familii, de i doresc s  asigure educa ia corespunzatoare copiilor le 
lipsesc preg tirea psihopedagogic , experien a. 

Factorii care influen eaz  azi mediul educativ sunt:noua concep ie care se cristalizeaz  asupra 
educa iei ca serviciul social i extinderea mass-media (T.V). P rin ii  trebuie s - i int reasca 
fundamentarea rela iilor pe baza dragostei lor fa  de proprii copii i pe dorin a lor ca ace tia s  aib  
performan e i succes in via . Aceasta nu se poate realiza dac  p rin ii nu cunosc personalitatea 
propriului copil. Educa ia copilului este factorul principal care dezvolt  personalitatea lui. In educa ia 
copiilor trebuie s  existe intre p rinti intelegere i acord in diferite probleme i de aici decurg normal 
i celelalte. 

In activitatea de educa ie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi i carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” 
(favorabil) sau ,,climatul negativ”(nefavorabil) educa iei, adic  formarea copilului ca ceta ean, ca om. 

Raporturile dintre p rin i i copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra 
form rii lor, lucru de care ar trebui sa fie constien i to i p rin ii. Atitidinile, comportamentul nostru, 
vorbele noastre, ale p rin ilor influenteaz  atitudinile, comportamentul i modul de a fi al copiilor. 

Voi enumera câteva din posibile atitudini i comportamente ale p rin ilor i implica iile lor in 
formarea profilului moral al copilului. 

*,,Familia severa”-in anumite limite imprim  ordine, disciplin , seriozitate, asigur  unitate i 
echilibrul familiei. Severitatea este necesar  in raporturile educa ionale din familie, dar cu masur . 
Ce s-ar intampla in cazul in care p rin ii aplic  copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? 
Atunci copilul cre te timorat cu gândul pedepsei, ascunde gre elile f cute, simte nevoia s  mint , se 
indeparteaz  afectiv si efectiv de p rin i i i i caut  in elegerea i afectivitatea in alt  parte. A a se 
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nasc,,g tile “ i ,,bandele” de minori. Mai grav  este situa ia când parin ii sunt imp r i i in 
,,tabere”:unul sever i unul indulgent. Astfel se formeaz  viitorul demagog, viitorul ipocrit, tras turi 
de personaliate pe care nu i le dores e nici un p rinte pentru copilul sau. 

*,,Familia  permisiva” st  la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea 
copil va fi neajutorat , un egoist, un meschin, c ci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, 
in timp ce p rin ii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaz  i se incadreaz  cu mari dificult i 
in colectivele de scoala sau mai târziu la locul de munc . 

*,,Familia rigid ” prejudiciaz  maturizarea copiilor, generând lipsa de incredere in sine, teama 
de nereu ita i sanc iune. Educatorul trebuie sa intervin , dup  ce cunoa te situa ia real , prin vizite 
la domiciliu, discu ii cu p rin ii (in particular, nu in edinte) sugerându-le cu discre ie, tact si calm in  
ce mod si sub ce form  se poate atenua i echilibra severitatea.  

*,,Familia libertin ” creeaz  o atmosfera lejer , prezentând riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorit  preocuparii excesive a unui p rinte sau a ambilor pentru ei 
in isi. Educatorul trebuie sa intervin  pentru a dezvolta siguran a de sine in sensul ob inerii unor 
rezultate bune la inv tur , capacitatea de decizie, spiritul de independen . Punerea ferm  in gard  
a p rin ilor in legatur  cu pericolul evolu iei nefavorabile a copiilor este posibil  i necesar . 

P rin ii trebuie s  inteleag  bine relatia dintre fapta i masura ei educa ional . In climatul 
educa ional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blânde ea, afectivitatea i 
sobrietatea, larghetea i stricte ea ) toate ins  cu masur  i la timp, orice exces fiind p gubitor in sfera 
form rii umane. 

Un proverb spune :,,O vorb  bun  rostit  la timp, invioreaz  sufletul copilului, precum i ploaia 
bun , c zut  la timp potrivit, invioreaz  câmpul” 
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Familia, liantul dintre copil i coal , în actul educational 

 
prof. RO U GEORGETA  

Liceul Tehnologic „Ioni  G. Andron“, Negre ti Oa , Satu Mare 

 

 

„Educa ia este un lucru admirabil, dar este bine s  ne amintim din când în când c  lucrurile care 
merit  cu adev rat s  fie cunoscute nu pot fi înv ate.“ (Oscar Wilde) 

În contextul actual, educa ia copiilor, realizat  atât în mediul colar, cât i în cel familial, are 
un scop esen ial: crearea st rii de bine, deoarece aceasta contribuie puternic la îmbun t irea 
rezultatelor colare. 

Actul educational este foarte important pentru societate, fiind baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii, iar acest lucru înseamn  mult mai mult, deoarece  
poate începe înc  de la na tere i se manifest  în toate mediile sociale, în care este prezent individul. 
Rolul educa iei este „de a în l a pe culmi mai nobile de via  – omul“. 

În urma cercet rilor recente asupra dezvolt rii creierului uman s-a demonstrat c  p rin ii sunt 
primii profesori ai copiilor, îns  se constat  o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  
comunicarea intim  dintre p rinte i profesor. 

Cel mai bun predictor al succesului elevilor este m sura în care familiile încurajeaz  înv area 
acas  i se implic  în educa ia copilului lor. P rin ii joac  un rol cheie în colaborarea cu coala pentru 
beneficiul educa iei copilului, în formarea copiilor, cre terea i dezvoltarea lor ca personalit i. 
S n tatea, dezvoltarea i educa ia copilului trebuie s  fie în centrul preocup rilor familiei, iar 
exemplul personal contribuie major. 

Atmosfera cald  i de în elegere în familie reconforteaz  i creeaz  climatul necesar pentru 
munca intelectual  a colarului. Implicarea înseamn , de asemenea, ca fiecare p rinte s  joace un rol 
activ în educa ia copilului. Familia r mâne grupul social vital în asigurarea condi iilor pentru 
dezvoltarea copilului, cum ar fi: îngrijirea adecvat , protec ia i educarea lui. Factorii familiali sunt 
ca proximitate i importan  cei care asigur  dezvoltarea unei personalit i armonioase, securizarea 
fizic , afectiv  i material  a copilului. 

Atmosfera cald  i de în elegere în familie reconforteaz  i creeaz  climatul necesar pentru 
munca intelectual  a colarului. 

Educa ia copilului este o provocare pentru orice p rinte, dar, întotdeauna, când sunt implica i 
în via a colar  a copiilor, ace tia beneficiaz  de sprijin i cuno tin e, fiind stimulat  dorin a pentru 
cunoa tere, iar încurajarea implic rii p rin ilor, cu rol activ, este o modalitate excelent  de a crea un 
mediu de înv are pozitiv; este vital , cu efecte certe, pozitive, cum ar fi îmbun t irea motiva iei i 
performan ei elevilor. 

Ast zi, a crescut rolul p rin ilor în guvernarea educa iei, iar factorii genetici, situa ia financiar , 
social  i relatiile familiale sunt extreme de importante. P rin ii care nu se implic  în coal , nu 
contribuie la educa ia copiilor. 
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Schimb rile de natur  socio-economic  din societate au consecin e negative asupra situa iei 
copiilor în familie. P rin ii, mult prea preocupa i de satisfacerea nevoilor materiale ale vie ii, nu mai 
ofer  suficient  afectivitate i sprijin copilului - elemente atât de necesare dezvolt rii armonioase. 
Evolu iile rapide din via a social  de ast zi, modificarea statutului familiei, atribu iile crescute fac ca 
rolul colii s  fie mare, nu doar în ce prive te educa ia copiilor, ci i a p rin ilor. Tocmai aceste 
schimb ri exprim  necesitatea real  a colabor rii între coal  i familie atât în rezolvarea unor sarcini 
de sus inere material , cât i în cooperarea în alegerea programelor de instruire i educare (curriculum 
la decizia colii), pentru cunoa terea personalit ii copiilor, pentru orientarea colar  i profesional . 

Parteneriatul cu familia înseamn  i o reconsiderare a atitudinii dasc lului fa  de aceasta. 
Îndatoririle unui dasc l fa  de familie sunt: mai mult  transparen , acceptarea observa iilor 
pertinente i promovarea sugestiilor, privind obiectivele i priorit ile educa ionale, informarea 
corect  i operativ . Familia are cea mai mare influen  asupra copilului, iar tr irile afective reprezint  
suportul absolut necesar sus inerii efortului de înv are. 

coala trebuie s  g seasc  o punte de leg tur  cu familia, ar tând p rin ilor noi c i spre educa ie 
în beneficiul copiilor. 

O educa ie adev rat , real , se fundamenteaz  în familie, apoi ea se continu  în gr dini  i 
coal . Puterea exemplului i cea a cuvântului manifestat  sub privirea copilului are efect mai puternic 

decat frazele moralizatoare. 

 Educa ia copiilor este deficitar  în foarte multe familii, deoarece acestea se confrunt  cu 
greut i. În acest sens, coala sprijin  p rin ii, oferindu-le chiar program de consiliere, prin formarea 
de comportamente i abilit i care s  permit  o bun  rela ie cu copiii. Acest fapt se poate realiza prin 
diferite modalit i, cum ar fi stimularea comportamentului pozitiv al copilului, stabilirea de reguli i 
limite, evitarea comportamentului nedorit i altele. 

coala are misiunea de a-i preg ti pe copii în vederea unei integr ri armonioase în comunitate, în 
calitate de viitori cet eni responsabili.  

Copilul este supus ac iunii educative, al turi de al i membri ai grupului colar. De i provin din 
familii distincte, ei petrec acolo o parte a timpului lor liber. În acest caz, familia elevului, cât i 
comunitatea local  ar trebui s  fie interesate de bunul mers al colii i s  o sprijine, pe cât posibil, în 
derularea activit ilor ei educative. 

Pentru exersarea func iei educative i pentru dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare 
i interac ionare în familie, coala are în vedere ac iuni cu specific pedagogic. Copilul, fiin  plastic , 

înzestrat  cu un uimitor poten ial al dezvolt rii, foarte receptiv la influen ele externe – pozitive sau 
negative – nu este un adult în miniatur , ci doar „un candidat la umanizare“(H. Pieron). El trebuie 
socializat i umanizat. Fundamentarea personalit ii sale se realizeaz , în mare m sur , în sânul 
familiei, care reprezint , deopotriv , „universul“ afectiv, social i cultural al viitorului adult.  

Concep ia educativ , stilul i metodele „pedagogice“ adoptate mai mult sau mai pu in spontan, 
dar practicate zi de zi – de c tre p rin i, sub forma cerin elor i a atitudinilor fa  de copil, joac  un 
rol însemnat în formarea personalit ii acestuia. Tr s turile i coordonatele personalit ii se 
cristalizeaz  dup  modelul i natura situa iilor tr ite nemijlocit, repetat i intens de c tre copil în 
mediul familial, care este considerat – prin func ia sa central  de cre tere i educare – locul de inser ie 
a copilului în societate i în cultur .  

Atitudinile p rinte ti au consecin e durabile asupra personalit ii în formare. Din aceast  cauz , 
singura atitudine valid  în educarea copilului este cea de acceptare a lui. Ea presupune, înainte de 
toate, o dragoste „ra ional “ i spontan  fa  de copil, f r  sl biciuni i r sf , o dozare optim  a 
frust rilor adaptative, în raport cu trebuin a de autonomie a copilului. 
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Cunoa terea particularit ilor dezvolt rii personalit ii, a factorilor care contribuie la 
des vâr irea acesteia, a problemelor pe care le ridic  ea, favorizeaz , în mare m sur , posibilitatea 
g sirii unor solu ii adecvate. Una din acestea este respectarea independen ei la copii, dorin a copilului 
de a ac iona în via  în concordan  cu experien a personal , ce întruchipeaz  normele sociale de 
conduit . Educarea copiilor poate fi o pl cere, dar poate fi i dificil . Un p rinte poate fi mai bun 
decât altul, dar to i p rin ii la rândul lor au nevoie de sfaturi i sprijin. Uneori, p rin ii consider , în 
general, educa ia copiilor dificil , atunci când acesta prezint  un comportament care pentru ei este 
inacceptabil. În astfel de cazuri, p rin ii sunt irita i, se sup r  sau se simt neputincio i. 

„Familia i coala, institu ii cu rol fundamental în crearea spiritului social, trebuie s - i asume 
din nou rolul lor de nucleu în jurul c ruia s  se poat  construi o baz  durabil  pentru edificarea 
societ ii viitoare.“(Jacque Delors). În condi iile social-economice actuale se manifest  dou  tendin e 
contradictorii: p rin ii sunt îngrijora i de viitorul copiilor lor, dar, în acela i timp, „nu mai au timp i 
r bdare s  acorde aten ie problemelor acestora“. Rela ia lor cu coala este ignorat  sau evitat , 
ac iunile educative ale celor dou  institu ii exercitându-se, oarecum, paralel. Familiei îi revin acum 
mai multe sarcini sporite, dar i drepturi, motiv pentru care noi trebuie s -i ajut m, s -i con tientiz m 
i s  beneficieze de ele. Necesitatea real  a colabor rii între coal  i familie se face sim it  atât în 

rezolvarea unor sarcini de sus inere material , precum i în cooperarea în alegerea programelor de 
instruire i educare (curriculum la decizia colii), pentru cunoa terea personalit ii copiilor. 

 Parteneriatul cu familia înseamn  i o reconsiderare a atitudinii cadrului didactic, care are 
datoria s  manifeste mai mult  transparen , s  accepte observa iile pertinente i s  promoveze  
sugestiile privind obiectivele i priorit ile educa ionale, informarea corect  i operativ . Familia are 
cea mai mare influen  asupra copilului, iar tr irile afective reprezint  suportul absolut necesar 
sus inerii efortului de înv are. 

Rolul p rin ilor fa  de copilul devenit elev se schimb . P rin ii au nevoie de instruire în ceea 
ce prive te modul de urm rire al îndeplinirii sarcinilor colare i controlul conduitei copilului.  

Sunt p rin i care intervin în activitatea de înv are a copilului, în mod necorespunz tor, fie 
având tendin a de a se substitui acestuia în efectuarea unor teme, prin alte metode decât cele indicate, 
fie manifestând exigen e nerealiste fa  de el. Activitatea de îndrumare a p rin ilor prin programul de 
consiliere  este evident necesar . 

Unitatea de opinii dintre cele dou  institu ii – coal , familie – trebuie realizat  doar în strâns  
colaborare. Colaborarea colii cu familia trebuie s  asigure unitatea influen elor educative asupra 
elevilor, precum i o continuitate, în ceea ce prive te evolu ia de la o etap  la alta, a clasei i a fiec rui 
elev în parte.  

Potrivit studiilor, cu cât nivelul de educa ie este mai înalt, cu atât mai mul umit va fi copilul de 
stilul de via  ales. 

P rin ii sunt cei care trebuie s  înve e de la educatorul copilului pentru a cunoa te direc ia i 
ritmul la care trebuie s  se alinieze. Schimbul de idei este profitabil atât pentru coal , cât i pentru 
elev i p rin ii s i. 

Educa ia aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – 
îmbun t e te perspectivele de carier , stimuleaz  economia i chiar poate extinde durata de via . 
Mai mult, potrivit studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i!  

A adar, o educa ie bun  aduce stim  de sine, perspective de carier  mai bune, s n tate 
îmbun t it  i o mai bun  în elegere a lumii. 

Prin urmare, cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i scop - formarea 
personalit ii umane integrale i armonioase. 
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„Educa ia este un proces al vie ii i nu o preg tire pentru via . Cred c  coala trebuie s  
reprezinte via a actual , tot atât de real  i de vital  pentru copil, ca aceea pe care el o duce în familia 
sa, cu vecinii s i, pe locurile lui de joac .“ (John Dewey) 
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DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR DE LECTUR                                                     
IN CICLUL PRIMAR 

 

Profesor pentru înv mânt primar Ro u Nicoleta Denisa 

coala Gimnazial  “Grigore Tabacaru“, com. Hemeiu , Jud. Bac u 

 

“Cartea ne este prieten credincios i de n dejde!“                                                            
Morozov G. F – “C r i prietene” 

 
 

Gustul pentru lectur  se formeaz  înc  de la vârste fragede, în familie. S  nu uit m, c  scopul 
lecturii, este acela de a forma progresiv un tân r cu o cultur  comunica ional  i literar  de baz , 
capabil s  în eleag  lumea din jurul s u, s  comunice i s  interac ioneze cu semenii, exprimându- i 
gânduri, st ri, sentimente, opinii, s  fie sensibil la frumosul din natur  i la cel creat de om .La vârsta 
colar  mic  se pun bazele form rii personalit ii copilului: valorificarea capacit ilor intelectuale 

prin formarea unei motiva ii intrinseci pozitive, dezvoltarea intereselor, asigurarea echilibrului 
emo ional, formarea unei imagini despre sine i despre al ii, capacitatea de a opera cu criterii morale 
i de adaptare normativ . 

Efectele înv rii se eviden iaz  mai pregnant în copil rie i tinere e datorit  plasticit ii, 
permeabilit ii i receptivit ii mai pronun ate la aceast  vârst . La rândul s u, înv area este 
dependent  de nivelul dezvolt rii. Aprecierea nivelului de dezvoltare al individului se face în func ie 
de gradul maturiz rii i dezvolt rii sale psiho-individuale i psihosociale permi ând evalu ri i 
previziuni cu privire la integrarea lui social , la comportamentul real sau probabil. Esen a acestor 
fenomene se particularizeaz  în func ie de vârst  i se individualizeaz  în func ie de interac iunea 
ereditate-mediu-educa ie, fapt care impune din punct de vedere pedagogic adoptarea unor strategii 
instructiv-educative adecvate evolu iei subiec ilor.  

Tendin a ultimilor ani, în ceea ce prive te studierea limbii române în înv mântul primar, 
înclin  c tre ini ierea elevilor în primul rând, în actul comunic rii pentru formarea unui tân r cu o 
cultur  comunica ional , capabil s  în eleag  lumea din jurul s u, s  comunice i s  interac ioneze cu 
semenii, exprimându- i gânduri, st ri, sentimente, opinii, s - i utilizeze în mod eficient i creativ 
capacit ile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete în via a de zi cu zi, s  poat  continua în 
orice faz  a existen ei sale procesul de înv are. Aten ia care se d  comunic rii în clasele primare i 
nu numai, nu este întâmpl toare. Elevii sunt preg ti i pentru via  i în via , în primul rând, ei 
comunic . Limba român , ca limb  matern  i ca obiect de studiu, ocup  locul central în ansamblul 
general de preg tire al elevilor, fiind principalul mijloc de comunicare i informare. A comunica este 
numai aparent u or. Trebuie s  cuno ti i s  st pâne ti regulile f r  de care mesajul transmis nu este 
perceput sau nu produce efectele dorite. 

Curriculum-ul actual promoveaz  sistemul comunicativ-func ional, sistem ce presupune 
formarea integrat  a capacit ilor de receptare/ exprimare oral  i a celor de receptare a mesajului 
scris i de exprimare scris . Calitatea procesului de comunicare eficient  va duce în final la formarea 
capacit ii de comunicare corespunz toare pentru tinerii pe care îi form m. Un alt element care se 
urm re te prin intermediul pred rii integrate const  în faptul c  obiectivele nu mai vizeaz , în mod 
expres, asimilarea de cuno tin e, ci ele se formeaz  în situa ii concrete de comunicare. Noua abordare 
impune ca o necesitate formarea elevilor în spirit activ-participativ, dezvolt  la elevul de vârst  
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colar  mic  un ansamblu de atitudini i motiva ii ce-l vor ajuta în continuare în studiul limbii i 
literaturii române, stimuleaz  interesul pentru formarea i dezvoltarea competen elor elementare de 
comunicare. Comunicarea este deosebit de important . Ea poate fi grea sau plictisitoare dac  nu este 
bine organizat , cu obiective clare, nu se realizeaz  în forme de activitate variate i atr g toare. În 
lec ii nu vom transmite reguli pe care elevii s  le înve e, ci vom forma i consolida deprinderi de 
comunicare. colarii în eleg logica limbii, bog ia ei i se deprind s  foloseasc  în mod corect i 
con tient, atât în vorbire, cât i în scriere, o exprimare corect . Deficien ele de exprimare, care 
îngreuneaz  comunicarea verbal , vizeaz , în general: s r cia vocabularului, decalajul mare între 
vocabularul activ i cel pasiv, folosirea unor cuvinte a c ror semnifica ie nu a fost corect în eleas .  

Curriculumul de limba român  pentru înv mântul primar, component  fundamental  a 
parcursului de înv are oferit elevilor în contextul colarit ii obligatorii, insist  asupra dezvolt rii 
competen elor elementare de comunicare oral  i scris  a copiilor, precum i pe structurarea la elevi 
a unui sistem de atitudini i de motiva ii care vor încuraja studiul limbii române, vor forma la elevi 
deprinderi de civiliza ia comunic rii, dezvoltând armonios personalitatea micilor colari sub aspect 
atitudinal i comportamental. În societatea de azi, din cauza altor componente informative – radioul, 
televiziunea, cinematograful i Internetul – cartea poate trece aproape neobservat .F r  a minimaliza 
importan a celorlalte mijloace moderne de informare i culturalizare, trebuie spus c  nimic nu poate 
înlocui cartea. În afara c r ii nu poate fi conceput  o cultur  sistematic  a individului i a societ ii.  

Gustul pentru citit se formeaz  printr-o munc  perseverent  a factorilor educa ionali (familia i 
coala). Pentru a fi eficient  lectura necesit  nu numai îndrumare ci i control. Deoarece în programa 
colar  nu era prev zut , la disciplina Limba i literatura român , o or  special , de lectur , am propus 

elevilor, la clasa a II-a i a III-a op ionalul Literatura pentru copii. Astfel, pe parcursul acestor ore 
poate fi îndrumat  i verificat  lectura elevilor.Forma de îndrumare a lecturii folosit  cel mai des este 
povestirea. Elevii citesc povestirea, de regul  acas , iar în or  povestesc lectura citit . Con inutul 
povestirii este redat de mai mul i elevi ceea ce duce la activizarea i antrenarea lor în activitate. Elevii 
se întrec în a povesti cât mai mult i mai frumos, antrenând astfel i pe cei mai pu in dornici de lectur .  

Deoarece i familia are un rol important în formarea i dezvoltarea gustului pentru lectur , am 
încercat s  implic i p rin ii elevilor în anumite ac iuni. Au fost invita i s  participe la concursurile, 
ez torule organizate. Fiind prezen i au avut ocazia de a observa  cum se prezint  fiecare copil. Au 

fost îndruma i cum s  ac ioneze, pentru a-i obi nui pe copii s  lectureze. Am recomandat p rin ilor, 
s  povesteasc  copilului, în fiecare zi câte o poveste, inând cont i de dorin a lui de a reasculta o 
poveste foarte îndr git . S  roage copilul s  povesteasc  pentru a-i îmbun t i capacitatea de 
concentrare i de redare a informa iilor. Am amintit faptul c , stând un num r mare de ore în fa a 
calculatorului, copilul întâmpin  numeroase probleme în redarea unei întâmpl ri reale sau din 
lecturile sale. 
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FAMILIA I ROLUL EI ÎN ACTIVITATEA COLAR  

 

Prof. înv. primar RO  MIHAIELA DORINA 

coala Gimnazial  Vârfurile 

 
 
Familia este partenerul tradi ional al colii deoarece influen eaz  atitudinea copilului fa  de 

înv tur , motiv pentru care colarizarea nu se poate realiza f r  participarea activ  a p rin ilor. 
Familia asigur  sentimentul siguran ei i îi ajut  pe copii s  dep easc  obstacolele inerente vie ii, 
este punctul de sprijin, educându-i s  devin  persoane responsabile, adaptate timpului în care tr iesc. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. În familie se formeaz  cele mai 
importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire 
i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele lucruri încredin ate. Toate acestea reprezint  de 

fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei apte ani de-acas ”. Un elev f r  „cei apte ani de acas ” 
va crea mereu probleme.  

Educa ia în familie, prin “cei apte ani de-acas ”, influen eaz  puternic întreaga existen  a 
individului, indiferent dac  el recunoa te sau nu. P rin ii sunt modele pe care copiii, con tient sau 
incon tient, le v d cu ochii min ii i le urmeaz .      

Familia este cea care mediaz  comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu 
coala. coala este un factor care ajut  copilul în des vâr irea propriei personalit i. Între cei doi 

factori educativi trebuie s  existe o leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de 
colaborare care nu se cer neap rat spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 
O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i procesul de 
înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la dificult i 
colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . colarul 

are nevoie acas  de un mediu de via  în care s  se simt  în siguran .  
Într-un climat educativ bun, p rin ii sunt calmi în raporturile cu copiii, f r  a le satisface orice 

capriciu. Copilul simte c  p rin ii se ocup  de el, c  sunt interesa i de necazurile i problemele lui, ca 
i de rezultatele colare. Familia este un cadru ferm de disciplin .  

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult stopat. De asemenea, exist  i p rin i 
care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie cât mai mult, ceea ce determin  un 
randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc i cazuri când unii p rin i sunt 
permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia au note bune.Ace ti p rin i nu 
tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  timorat la lec ie. Astfel, stabilirea 

unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie fundamental  a bunelor rezultate. 
Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 

supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 

686



încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 

În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am fost niciodat  
un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. Am c utat ca p rin ii s  vad  c  le întind o mân  prieteneasc  
pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni. 

Ast zi, rela ia familie - coal  este o prioritate. Îns  este nevoie de timp i de efort, întrucât 
problemele comportamentale i de educa ie ale elevilor nu dispar dup  o singur  
interven ie. Uneori, atât familia, cât i coala vor fi nevoite s  lucreze împreun  ani întregi pentru 
solu ionarea problemelor comune i pentru a- i oferi ajutor reciproc în vederea acceler rii progresului 
colar al copiilor.  

În concluzie, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu 
educa ional care s  activeze poten ialul de înv are al elevilor i s  încurajeze implicarea activ  în 
înv are. În acest sens, coala trebuie s  asigure un climat în care atât elevii, cât i p rin ii s  se simt  
confortabil i, pe cât posibil, s  fie proteja i de tenta ia de a asocia coala cu sentimentul de e ec. Dac  
colaborarea dintre familie i coal  sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor rela ii se 
vor sim i, mai optimi ti, mai respecta i i mai preg ti i în ceea ce prive te ajutorul pe care îl pot oferi 
elevilor în procesul înv rii. coala a teapt  ca p rin ii s  fie implica i, dar implicarea lor depinde 
de m sura în care sunt invita i, informa i i implica i în tot ce se întâmpl . 
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,,Importan a educa iei în familie i la coal ” 

 

Profesor înv mânt pre colar: Ro  Ruxandra - Daiana 

Gr dini a P. P. Nr. 14 Arad 

 
 

Educa ia ocup  un loc central ast zi în toate societ ile din lume. Im li ar a famili i ar  o 
ut rni  influ n  atât în ada tar a olar , ât i în r u ita i ob in r a d  rforman  olar  al  
o ilului.  

Atun i ând rin ii  im li  în du a ia o iilor lor, a tia ob in r zultat  bun , trat az  
ro ul du a ional olar u mai mult  riozitat , î i fa  t m l  u r gularitat , d mon tr az  

atitudini i om ortam nt  ozitiv  i au an  mai mari d  r u it  în l lalt  ta  al  du a i i, 
d ât o iii al  ror familii dov d  o im li ar  mai r du  în du a ia lor.  

A adar, im li ar a rin ilor t  im ortant  atât ntru o ii ât i ntru oal , motiv ntru 
ar  a t a, îm r un , tr bui   form z  un art n riat ar   r du  ri ul ntru ul olar. 

În a  riv t  a iun a du ativ  a famili i, a t  fi i nt  numai atun i ând o ul  u 
d vin  unul u l al olii, atun i ând într  a ti doi fa tori i t  o on ordan , ând obi tiv l  
urm rit  d  a t a  ubordon az  id alului o ial i du a ional.Familia a fost, este i va continua 
s  fie prima colectivitate uman  caracteristic  omului i absolut necesar  naturii umane, c ci în cadrul 
familiei individul are parte de o atmosfer  de intimitate, în care, cople it de variate solicit ri 
existen iale se poate, în sfâr it, destinde. 

Familia este cosiderat  cea mai potrivit  colectivitate social , privind formarea omului, prin 
oferirea de modele a rolurilor sociale pe care individul le are de îndeplinit. Primele valori sociale sunt 
transmise de familie. Înainte s  primeasc  o educa ie institu ionalizat , copilul înva  o serie de 
lucruri, pe care coala, de i copilul e la începutul procesului educativ, trebuie s  le tie. Astfel, coala 
trebuie s  cunoasc  valorile educative propagate în interiorul familiei, pentru a ti pe ce se bazeaz . 
De i începe colarizarea, rolul familiei nu se încheie, ci continu , sarcinile colii i cele ale familiei, 
atât în materie de educa ie, cât i în materie de instruc ie, se împletesc i se sprijin  reciproc, ele 
trebuie s  conlucreze, nu s  mearg  în direc ii diametral opuse. 

 Modalit ile prin care familia î i exercit  influen a educativ  sunt numeroase, acestea 
eviden iindu-se din prima copil rie când este semnalat  importan a rela iei dintre mediul familial i 
dezvoltarea limbajului. Calitatea modelului lingvistic pe care îl ofer  copilului membrii familiei, în 
special mama, influen eaz  dezvoltarea gândirii acestuia. În perioada colariz rii, randamentul la 
înv tur  depinde în mare m sur  de posibilitatea oferit  copilului de a înv a unele lucruri din 
ambian a familial  i din diferitele împrejur ri de via  din afara acesteia, în care va fi pusîn mod 
con tient de p rin i (petrecerea vacan elor în medii naturale diferite, vizite la muzee, expozi ii, 
vizionarea unor spectacole, lecturi).  

Posibilit ile de a avea în cadrul familiei o bibliotec , de a i se procura reviste i c r i, de a fi 
ajutat la înv tur  de c tre p rin i vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea intelectual  a copilului. 
Modul în care se d  sprijinul la înv tur  are de asemenea o mare influen  în dezvoltarea 
capacit ilor psihice i morale ale copilului. Unii p rin i se substituie acestuia în îndeplinirea 
îndatoririlor colare, ceea ce îi ceeaz  o stare de pasivitate i o fals  concep ie despre munc ; al ii au 
o atitudine rigid , aspr , ceea ce îl inhib , frânându-i dezvoltarea gândirii. Foarte important  în 
formarea atitudinii fa  de munc  este puterea modelului pe care p rintele îl ofer  în aceast  direc ie. 
Motiva ia înv rii depinde de atitudinea p rintelui fa  de viitorul copilului, de preg tirea lui pentru 
profesie, de orientarea lui just  în alegerea acesteia. Toate aceste direc ii de influen are depend de 
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condi iile socio-economice i nivelul sociocultural ale familiei de care acesta apar ine, i în acela i 
timp depind i de caracteristicile societ ii i ale epocii. 

Actul educa ional la nivelui familiei trebuie s - i asume r spunderea de a îmbina permanent 
sfera de via  social  cu ”procesul inten ionat pedagogic.  

Secretul eficien ei educa iei familiale const  tocmai în modul în care p rin ii realizeaz  aceasta, 
adic  dac  o fac con tient sau spontan. 

Actul educativ la nivelul familiei are marea calitate de a izvorî din contextul vie ii i a se efectua 
în ac iunile de via  ale membrilor ei. Educatorul p rinte folose te exemplele i modelele pe care i le 
ofer  în primul rând ambian a familial  i de aceea pedagogia familiei nu poate prescrie reguli cu 
valabilitatea general . Aceasta nu înseamn  îns  c  ea se poate lipsi, mai ales în perioada actual , de 
metode 
tiin ifice sau de scopuri precise, ci dimpotriv  în contextul social actual, pentru a putea preg ti 

copilul cât mai adecvat pentru exigen ele vie ii, ac iunea educativ  la nivelul familiei trebuie s  devin  
din spontan - con tient , din întâmpl toare- permanent , din tradi ional - inten ional , din intuitiv  - 
tiin ific . 

 Vorbind despre func iile familiei, scopul direct al educa iei este deci formarea, dezvoltarea i 
perfec ionarea personalit ii. Acest obiectiv se constituie prin însu irea oarecum pasiv  de modele 
culturale, dar mai ales printr-o ac iune deliberat , deci con tient dirijat . Faptul c  individul nu poate 
fi în eles în afar  de societate, impune de la sine ideea c  scopul elementar al educa iei nu const  în 
crearea capacit ii de a realiza performan e individuale, ci de a realiza o cît mai reu it  integrare 
social . Con tiin a educativ  poate fi în eleas  într-un sens foarte larg. Pentru un p rinte însufle it de 
con tiin a educativ  nu se pune numai problema de a dori ca, copilul s u s  ajung  o personalitate de 
nivel înalt, dar i problema de a c uta cele mai bune c i i mijloace de a contribui la formarea unei 
astfel de personalit i. Un p rinte care reflecteaz , compar  i selecteaz , care î i controleaz  
aptitudinile i comportamentele nu câ tig  prin aceasta aptitudini pedagogice, dar, cu siguran  este 
un bun p rinte, iar un p rinte bun este pe jum tate i un bun educator. 

Cre terea i educarea copiilor nu este o „meserie” u oar  pentru nici un p rinte. Sunt foarte 
multe aspecte care nu trebuie neglijate i care sunt absolut esen iale în formarea personalit ii 
copilului. Crearea unui climat adecvat, bazat pe rela ii echilibrate între p rin i, „ prezen a fizic  i 
moral ”a p rin ilor în conturarea personalit ii, asigur  o presta ie educativ  eficient , îndeplinindu-
i, astfel obliga iile pe care le au fa  de copil i implicit, fa  de societate. 

Pe de alt  parte demn de men ionat este rolul colii, în realizarea unui climat educativ 
constructiv pentru actan ii procesului de înv mânt în toate ipostazele sale: pre colari, colari, 
liceeni. 

Implicarea familiei în activitatea colar  a copiilor se desf oar  pe dou  coordonate: 
 
a) rela ie p rinte-copil: controlul frecven ei, al rezultatelor colare, al temelor, ajutor în 

îndeplinirea sarcinilor, suport moral i material; 
b) rela ia familie- coal : contactul direct cu înv torul sau profesorii clasei sub forma unor 

reuniuni de informare a p rin ilor cu privire la documentele privind partea de curriculum (Planul 
cadru pentru înv mântul obligatoriu, Programele colare, Ghidurile de evaluare), consultarea 
p rin ilor la stabilirea disciplinei op ionale, alc tuirea schemelor orare ale clasei i programului 
extra colar al elevilor; activarea asociativ  a p rin ilor prin Comitetul de p rin i etc. Pentru ca aceast  
colaborare s  existe este necesar  implicarea tuturor factorilor educa ionali ca i parteneri, în 
adev ratul sens al cuvântului. 

Astfel, coala i familia au parcurs mai multe etape: 
 Etapa colii autosuficiente: coala este considerat  o institu ie închis , care nu influen eaz  

mediul familial i nu se las  influen at  de el; 
 Etapa de incertitudine profesional : profesorii încep s  recunoasc  influen a factorilor 

familiali asupra rezultatelor colare, dar p rin ii continu  s  cread  c  coala este autosuficient ; 
acuzarea familiei pentru proastele rezultate colare; 
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 Etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: p rin ii i profesorii descoper  împreun  încrederea 
unora fa  de al ii; rela ia cu familiile este din ce în ce mai încurajat  de coal ;  

Consiliul colar include reprezentan i ai (asocia iilor) p rin ilor, cu rol decizional în toate 
problemele educa ionale; organiza iile de p rin i sunt acceptate i încurajate în activitatea 
colar . Pentru copil este esen ial ca cei doi factori ( coala i familia) s  îl ajute s - i urmeze visul. 

S  conduci c tre maturitate o fiin  uman  este un drum greu i presupune mult efort, dar rezultatele 
nu vor înceta s  apar  dac  implcarea este pe m sur .  

Scopul educa iei este de a forma un om cu o gândire liber , un om creativ i sociabil. 
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Proiect educa ional na ional:                                                                           
Cei apte ani de acas  ! ,,Din suflet pentru mama “ 

,,ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR”  

 

Prof. înv. primar Rot rescu Minodora  

 

,,Educa ia este cea mai puternica arma pe care voi o pute i folosi pentru a schimba lumea”. 

(Nelson Mandela) 

 
Bazele educa iei încep de la cea mai fraged  vârst , pentru c  primii ani din via  sunt hot râtori 

pentru parcursului unei persoane. Caracterul permanent al educa iei pune în eviden  faptul c  se 
manifest  asupra omului pe toat  durata vie ii. 

Familia i coala sunt factorii de baz  care ajut  copilul în dezvoltarea propriei educa ii. Primele 
rutine, reguli, priceperi se deprind în familie i trebuie continuate în mediul educa ional, începând cu 
etapa de pre colaritate. În familie se formeaz  deprinderi de comportament, valori morale cum ar fi: 
respectul, cinstea, sinceritatea, polite ea, adic  ,,cei apte ani de acas ”.  

În coala se va continua educarea i îmbog irea cuno tin elor copiilor urm rindu- se 
dezvoltarea armonioas  pe toate planurile. 

Parteneriatul coal  – familie este obligatoriu, trebuie s  existe o permanent  colaborare care 
se poate realiza prin edin e, lectorate, consiliere personal . P rintii, copiii i comunit ile se 
influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, 
poate determina multe dintre valorile pozitive pe care viitorul adult le va transmite genera iilor 
urm toare.  De asemenea, p rin ii aduc un aport semnificativ în comunitate, i pot contribui la 
dezvoltarea valorilor comunit ii.   

Activitatea educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , de alte influen e venite sub 
forma factorilor externi: familia, comunitatea. Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în 
ambientul familiei i cresc aspira iile p rin ilor pentru copiii lor. Primele no iuni uzuale, rutine i 
reguli se predau în familie.  

Copilul vine de acas  cu un prim bagaj de cuno tin e,iar procesul educational depinde în mare 
parte de acest lucru . Se vor ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  
în procesul de înv are prin sus inere constant , prin realizarea unui orar de înv are, de acas .  

Un parteneriat familie – coal  este rela ia principal  pentru toti cei ce particip  la acest demers. 
Parteneriatul va fi eficient dac  se um resc acelea i obiective, astfel încât fiecare parte va contribui 
la formarea unui om preg tit pentru societate. Colaborarea dintre coal  i familie presupune nu 
numai o informare reciproc  cu privire la tot ceea ce ine de progresul copilului , dar i solu ionarea 
unor probleme cu privire la un comportament neadecvat.  

Parteneriatele familie- coal  trebuie v zute ca o component  esen ial  cu un rol bine definit, 
cu atribu ii în activitatea  colii i a clasei de elevi. 
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Parteneriatul ,, coal  – familie” în educa ia incluziv  eficient  

                                                   
Profesor înv. pre colar: Rus Ana 

G. P. P.  ,,C su a cu pove ti” – Bistri a, jud. BN 

 
 

Educa ia integrat  se refer  în esen  la integrarea în structurile înv mântului de mas  a 
copiilor cu cerin e speciale în educa ie (copii cu deficien e senzoriale, fizice, intelectuale sau de 
limbaj, defavoriza i socio-economic i cultural, copii din centrele de asisten  i ocrotire, copii cu 
u oare tulbur ri psihoafective i comportamentale,vcopii infecta i cu virusul HIV etc.) pentru a oferi 
un climat favorabil dezvolt rii armonioase i cât mai echilibrate a personalit ii acestora. 

În modelul tradi ional, rela iile familiei cu coala sunt aproape inexistente sau au un caracter 
informal, ocazional. În condi iile colii incluzive, p rin ii particip  direct la via a colii i pot influen a 
anumite decizii care privesc procesul educa ional. Absen a sau indiferen a p rin ilor în ceea ce 
prive te problemele educa ionale ale copilului vine în opozi ie cu ideea de integrare sau incluziune. 
În acest sens apar  o serie de dificult i cauzate de atitudinea de re inere sau neîncredere a p rin ilor 
care rezult  din reprezent ri/mentalit i eronate cu privire la via a i evolu ia colar  a unui copil cu 
cerin e educative speciale. Având în vedere perspectiva înv mântului de tip incluziv, p rin ii au 
dreptul s - i exprime propria viziune asupra modului de func ionare a colii i s  participe concret la 
influen area actului managerial din coal . De asemenea, familiile copiilor cu cerin e educative 
speciale au obliga ia s  se implice în activit ile extra colare ale copiilor i s  dea dovad  de r bdare 
i în elegere fa  de schimb rile mai  lente  sau mai rapide din via a copiilor lor. 

Incluziunea reprezint  esen a unui sistem educa ional ce se caracterizeaz  prin promavarea 
egalita ii în drepturi i responsabilit ii, flexibilitatea programelor colare, implicarea activ  a 
comunit ii în programele colii, parteneriat cu familia. În  reu ita educa iei incluzive un rol important 
revine familiei. Rela ia familie- coal  se bazeaz  pe încredere. Comunicarea eficient  asigur  
încrederea reciproc . La începutul parteneriatului cu p rin ii, profesorii trebuie s  se gândeasc  ce pot 
înva a de la p rin i despre copiii lor. Pentru ca aceast  comunicare s  fie eficient  profesorii trebuie 
s  apeleze la bune deprinderi de ascultare. Ascultând atent p rintele se poate stabili o rela ie deschis  
cu sprijin reciproc. A ti s  ascul i înseamn  a fi capabil s  creezi premisele colabor rii. Ascultarea 
activ   înseamn  a fi cu adev rat activ . 

Pentru o mai eficient  sus inere a colii incluzive din partea familiilor, membrii 
acestora  trebuie s  satisfac  un minimum de cerin e: 

 s  participe activ la toate activit ile colii i s  de implice în promovarea practicilor de 
integrare colar  a copiilor cu cerin e speciale la toate nivelurile vie ii sociale. 

 s  fie modele de ac iune i comportament în acceptarea i sus inerea integr rii 
persoanelor cu cerin e speciale din comunit iile lor. 

 s  sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste u privire la evolu ia i formarea 
copiilor în coal  i în afara ei. 
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 s  fie parteneri sinceri de dialog si s  accepte f r  rezerve colaborarea cu echipa de speciali ti 
care se ocup  de educarea  i recuperarea copiilor lor, urm rind  împreun  progresul înregistrat de 
copil în diverse situa ii de via . 

 s  colaboreze cu al i p rin i în grupurile de suport ale p rin ilor i s  împ rt easc  i altora 
experien ele personale cu propriii copii  la activit ile desf urate în mijlocul familiei. 

 s  fie convin i de avantajele oferite de coala incluziv  copiilor cu cerin e speciale i s  
accepte f r  resentimente eventualele limite impuse de gradul i complexitatea deficien elor acestora. 

Se eviden iaz   în mod tipic caracteristici legate de condi iile de acas  i din familie ale elevilor 
ca fiind unele din barierele principale în înv are. Ca i exemple se pot men iona: 

 resursele financiare ale familiei; 
 atitudinile p rin ilor fa  de coal  i educa ie; 
 starea de s n tate i nutri ional  a copilului; 
 stresul cauzat de separarea p rin ilor sau de familii disfunc ionale; 
 provenien a dintr-o familie ce c l tore te mult; 
 începerea colii cu slabe abilit i de vorbire, vocabular deficitar i insuficienta preg tire pentru  

citit-scris. 

colile tind s  perceap  elevii care se confrunt  cu aceste bariere ca fiind slab motiva i, supu i 
presiunii negative a p rin ilor i grupului, ca având o frecven  redus  la coal  i manifestând 
probleme comportamentale i manifestând probleme comportamentale i de control. Din aceste 
r spunsuri este clar c  colile întâlnesc cele mai mari dificult i atunci când se confrunt  cu bariere 
pe care le consider  externe i cu mult în afara controlului colii – condi iile de acas  i din familia 
elevului care afecteaz  abilitatea acestuia de a fi complet receptiv la oportunit ile educa ionale pe 
care le ofer  coala. Este necesar s  se realizeze aici un echilibru. Cu siguran  c  colile i profesorii 
nu pot s  rezolve toate problemele sociale pe care le întâlnesc. Dar, cadrele didactice trebuie s  
combine o concentrare pe responsabilit ile lor profesionale distincte cu dezvoltarea continu  a unui 
climat  tolerant i cald care ine seama de nevoile, problemele i istoria de via  a tuturor elevilor. 

Prin comunicarea bilateral  p rin ii creeaz  un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se 
formeaz  comunitatea i cultura colii, cadru în care ace tia se simt ca “membrii ai unei familii”. 
P rin ii r spund la aceast  cultur  prin participarea la educa ia copiilor in moduri în care ei în i i 
niciodat  nu le-au cunoscut. 

 
Factorii care influen eaz  p rin ii în implicarea lor în educa ia copiilor, includ: 

 nivelul educa ional al p rin ilor; 
 grupurile din care ei fac parte; 
 atitudinea conducerii colii; 
 influen ele culturale; 
 problemele familiei în îngrijirea copilului. 

Comunicarea cu familiile despre programele colii i progresul elevului folosind comunic ri de 
la coala la familie i de la familie la coala. Prin comunicare eficient  cu familia, aceasta ajunge s  
con tientizeze rolul în educa ie, rolul în integrarea cu succes a copilului s u. Familia trebuie s  
exercite o influen  pozitiv  asupra copilului, rolul s u fiind foarte important în dezvoltarea acestuia 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral. 

Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau f r  deficien e, se dezvolt  
armonios sub toate aspectele. 

Succesul educa iei incluzive este asigurat de comunicarea dintre familie i coal . 
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Copiii au rezultate bune la coal , se integreaz  dac  familiile se intereseaz  îndeaproape 
de educa ia lor. P rin ii sunt cei care cunosc cel mai bine copilul i reprezint  o important  surs  
de sfaturi pentru profesori. 

coala incluziv  i toate cadrele didactice trebuie s  creeze un mediu primitor pentru 
implicarea familiei în recuperarea, adaptarea i integrarea propriului copil cu cerin e speciale, 
prin: 

 solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezint  cerin e educa ionale speciale s  
participe la apli carea programului educa ional i terapeutic propus; 

 recunoa terea cerin elor i drepturilor familiilor de a alege dac , în ce m sur , cum i 
când pot participa la cât mai multe activit i terapeutice, pentru continuarea lor acas ; 

 includerea familiilor, în mod obi nuit i consecvent, în schimbul de informa ii despre 
copil; 

 identificarea resurselor din cadrul programului educa ional i recuperator-terapeutic al 
elevilor cu cerin e speciale prin care se pot sprijini activit ile p rin ilor; 

 anun area familiei în leg tur  cu activit ile propuse în programul recuperator-terapeutic 
i completarea  lui la solicit rile p rin ilor, 

Parteneriatele coal  – familie vin în sprijinul îmbun t irii comunic rii dintre p rin i i 
profesori. Ele se eviden iaz  în activit i comune, participarea p rin ilor la diferite cursuri în 
care se explic  acestora ce înseamn  o regul  în familie, ce înseamn  o pedeaps  când nu au 
fost respectate regulile i ce înseamn  o laud . 

În cadrul parteneriatelor se cl desc rela ii între indivizi, acestea fiind caracterizate de 
responsabilit i i cooper ri reciproce. Nu- i mai au locul idei, din partea profesorilor, de genul: 
“dac  familia ne sprijin  i noi ne vom putea face datoria” sau din partea familiilor: “noi am 
crescut acest copil, este treaba voastr  s -l educa i”. 

Un parteneriat între cadrele didactice (profesioni ti) i familie este posibil numai dac  
fiecare dintre cei implica i în elege rolul pe care îl joac  în via a copilului. P rin ii au nevoie de 
educa ie pentru a ti cum s - i creasc  copiii. Prezen a p rin ilor i profesorilor împreun  în 
activit i de dezvoltare i participare comunitar , influen eaz  pozitiv rolul lor în educa ia 
incluziv . 

Dac  p rin ii i cadrele didactice lucreaz  împreun , se poate sprijini dezvoltarea 
copilului, iar cerin ele sale pot fi îndeplinite într-o m sur  mai mare. 

Un parteneriat între familie i coal  nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare 
etape bine delimitate i planificate.  
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 Ghergu , A. (2006), “Psihopedagogia persoanelor cu cerin e speciale”. Editura Polirom 
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CONTRIBU IA GR DINI EI                                                                         
LA PREG TIREA COPILULUI PENTRU COAL   

 

Prof. înv. presc: Rus Andreea Daniela 

Gr dini a P. P. Nr. 29 Sibiu 

 

 

Preg tirea copilului pentru coal  trebuie în eleas  ca o adaptare reciproc : pe de o parte, a 
copilului la coal , iar pe de alt  parte, a colii la copil. Când ne referim la coal , trebuie s  avem în 
vedere reconsiderarea ei permanent  în raport cu cerin ele dezvolt rii sociale, în a a fel încât ea s  
corespund  acestor cerin e. În acest fel, preg tirea copilului pentru coal  va fi i o preg tire pentru 
societate. De aceea, când discut m despre „aptitudinea pentru colaritate” trebuie s  avem în vedere 
optimizarea permanent  a colii.  

Formarea copilui de vârst  pre colar  trebuie s  in  seama de mai multe aspecte: 

a). scopul general al educa iei; 

b). caracteristicile i necesit ile specifice vârstei; 

c). exigen ele impuse de coal  – ca institu ie pentru care-l preg tim 

 Se impune a discuta despre raportul dintre gr dini  i coal . Acest raport trebuie s  fie un 
raport de continuitate în toate planurile: institu ional, con inut, metode, etc. Din p cate , în momentul 
de fa , în unele cazuri, el este discontinuu. Climatul gr dini ei este relativ mai non-directiv, bazat pe 
ponderea activit ilor libere, a jocurilor, a rela iilor cu un plus de afectivitate între educatoare i copii. 
De la acest climat se trece aproape brusc la un climat directiv, bazat pe o disciplin  ferm , care solicit  
îndeplinirea cu regularitate i cu con tiinciozitate a sarcinilor activit ii de înv are; un climat bazat 
pe alte exigen e, exprimate atât de c tre coal , cât i de c tre familie. 

De regul  în gr dini a de copii întâlnim urm toarele tipuri de copii: 

a). cei care se adapteaz  relativ u or la activitatea din gr dini  (indiferent de exigen e) - ace tia 
sunt în minoritate; 

b). cei care nu refuz  s  participe la activit ile desf urate, dar o fac cu fluctua ii considerabile 
ale intereselor -  ace tia sunt în majoritate. 

O ultim  categorie este  a acelora care sunt în afara activit ii desf urate (printre ei sunt 
instabili psiho-motori, agresivi, inhiba i, apatici, etc.). Ace tia sunt în num r redus. 

Cei care vor beneficia cel mai mult de activit ile desf urate sunt cei din prima categorie. 
Pentru a putea afla aceste caractersitici ale copiilor trebuie s  le urm rim comportamentul în jocurile 
spontane. Aceast  etap  de observa ie este absolut necesar , pentru ca pe baza particularit ilor 
surprinse s  elabor m i s  aplic m o pedagogie personalizat . 

Efectele formative vor fi minime (îndeosebi la gr dini ), dac  ceea ce face copilul nu este 
resim it de el în plan subiectiv ca o pl cere: pl cerea de a ac iona, de a triumfa asupra unei dificult i, 
de a progresa, de a creea. 
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Rolul gr dini ei nu este de a-l preg ti pe copil pentru adaptarea la coal , ci de a-l preg ti pe 
fiecare s  primeasc  i s  abordeze cuno tin ele de baz  (oferite de coal ) la timpul cel mai potrivit. 
Egalizarea anselor de reu it  colar  – ca fiind una dintre finalit ile gr dini ei – nu se poate realiza, 
decât respectând i dezvoltând personalitatea fiec rui copil. 

Pentru a ne sus ine afirma iile anterioare ne referim la abordarea lecturii (a scris – cititului) de 
c tre copil. Se tie c  una dintre dificult ile principale pe care le întâmpin  pre colarul mic i care e 
sursa multor e ecuri colare este rezultatul unor dificult i instrumentale de limbaj. Una dintre 
sarcinile gr dini ei este aceea de a depista într-o faz  precoce aceste tulbur ri i a le înl tura. 

În ceea ce prive te problema abord rii lecturii i a rolului gr dini ei în acest proces trebuie s  
inem seama de dou  aspecte: 

- la vârsta de 6 ani, nu to i copiii st pânesc în egal  m sur  limbajul ca instrument de abordare 
a lecturii (scriere i citire) în coal . Copiii care nu ating acest proces la 6 ani, nu sunt anormali. 

Limbajul este o achizi ie, el se însu e te. 

Gr dini a trebuie s -i egaleze pe copii, s  compenseze deficien ele ce se manifest . Prin 
dificultate de limbaj nu în elegem, în primul rând, tulbur rile de pronun ie, care – pân  la un punct – 
sunt fenomene normale i frecvente la copii, indiferent de mediul socio-cultural. 

Pentru a se dezvolta, limbajul trebuie s  fie resim it de c tre copii ca o pl cere, ca o activitate 
care-i ofer  satisfac ii. Aceast  pl cere de a vorbi o reg sim cu prec dere în condi iile unor rela ii 
afective satisf c toare cu mama, cu familia, cu educatoarea. 

Caracteristicile limbajului depind de caracteristicile mediului familial. De asemenea, depind 
mult de modul în care sunt primite i privite primele tentative ale copiilor de a realiza schimburile 
comunica ionale. 

La vârsta mic , gestica, mimica (ceea ce numim de obicei limbaj non-verbal) in loc de sintax  
i prin ele copilul se face în eles. Dar, în perioada gr dini ei, principala direc ie în care trebuie s  

dezvolt m limbajul este elaborarea unui sistem sintactic. Aceasta presupune trecerea de  la limbajul 
implicit (incomplet i rudimentar) la limbajul explicit. 

Limbajul explicit trebuie achizi ionat între 4-6 ani, pentru c  astfel apar dificult i mari pe 
m sura îmbog irii vocabularului. Se cuvine a face precizarea c  dezvoltarea limbajului nu e 
reductibil  la îmbog irea vocabularului i la asimilarea unor forme gramaticale corecte. Acestea sunt 
doar componente ale acestui proces a c rui component  fundamental  este -  dup  p rerea noastr  – 
structura sa, hot râtoare în realizarea deplin  a func iei de comunicare. La acest nivel putem vorbi de 
autonomie i de cre ie în limbaj. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. Înv. Pre colar: Rus Irina 

Gr dini a P. P. 11, Arad 

Educa ia este activitatea specific uman  care mijloce te i diversific  raporturile omului cu 
mediul, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societ ii. Educa ia este lianul dintre 
poten ialit ile de dezvoltare date de ereditatea individului i oferta de posibilit i furnizate de mediu. 

Familia, ca factor al dezvolt rii psihice, este i mai profund implicat  în devenirea psihic  
uman , oferind materialul de construc ie. Mediul devine sursa dezvolt rii psihice prin faptul c  ofer  
individului circumstan e i condi ii concrete de via , obiecte, informa ii i modele de conduit , 
susceptibile a fi percepute i înv ate. De asemenea, el ofer  prilejuri de comunicare i schimburi 
afective între individ i cei ce-l înconjoar . Mediul poate ac iona ca o barier  sau ca un factor care 
favorizeaz , faciliteaz , avantajeaz  dezvoltarea psihic . 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima gr dini  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional.  

O rela ie major  gr dini -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în exprimare. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea aten iei în timpul unei 
activit i. P rin ii pot sus ine copiii încurajându-i pe ace tia s  participe la activit i. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de gr dini  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul cadrelor didactice se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele 
este copilul a c rui formare i intruire va fi frânat . 

Astfel, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
activit i, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, 
s  le citeasc  pove ti, s  p streze leg tura cu gr dini a, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, 
s -i încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei 
copilului de a deveni un individ de succes. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT  

 

Prof. Înv. Pre c. Rus Nicoleta Livia,                                                                     
G. P. P. Step by Step Nr. 12 Alba Iulia 

 
 

TEMA DE STUDIU: Cine sunt/suntem? 

TEMA PROIECTULUI: Identit i în dialog 

GRUPA:  mic  

SUBTEMA: Eu simt, tu sim i, el ce simte?  

TEMA ACTIVIT II: Familia mea 

DOMENII EXPERIENTIALE: Domeniul tiin  (cun. med.) i Domeniul Om i Societate 

FORM  DE REALIZ RE: Activitate integrat  

TIPUL ACTIVIT II: Consolidare de cuno tin e  

SCOPUL CTIVIT TII: 

 Consolidarea i sistematizarea cuno tin elor copiilor referitoare la familie, transpunând intr-
o lucrare individual  cuno tintele dobândite; 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLT RII: 

� Curiozitate, interes i ini iativ  în înv are; 

� Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

� Autocontrol i expresivitate emo ional ; 

� Caracteristici structurale i func ionale ale lumii înconjur toare. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

� Ascult  pove ti i povestiri scurte, particip  la jocuri/cântece/poezii înso ite, ini ial, de 
gesturi (comunicare receptiv ); 

� Folose te intona ii diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale 
simple pentru a transmite un mesaj (comunicare expresiv ); 

� Recunoa te i exprim  emo ii de baz , produse de piese muzicale, texte literare, etc. 

OBIECTIVE OPERA IONALE: 

 s  enumere membrii familiei din imaginea prezentat ; 
 s  denumesc  activit ile desf urate de fiecare membru al familiei; 
 s  alc tuiasc  cât mai multe întreb ri pe baza con inutului imaginii, folosind 

întreb rile:”CE?”,”CINE?”,”CÂND?”,”UNDE?”,”DE CE?”; 
 s  se organizeze pe grupuri i s  colaboreze între ei; 
 s  manifeste spirit de echip ; 
 s  interpreteze cântecul despre familie. 
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STRATEGII DIDACTICE: 

METODE I PROCEDEE: conversa ia, explica ia, descrierea, brainstorming, explozia stelar . 

MIJLOACE DE ÎNV RE: 1 stea mare, 5 stele mici, tablou ce reprezint  familia, cinci 
s ge i, stelu e mici. 

FORM  DE ORGANIZARE: Pe grupe, frontal 

LOCUL DE DESF URARE: Sala de grup  
 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

1. *** Curriculum pentru educatie timpurie, 2019;  
2.  Breben S., Gancea E.,Ruiu G.,Fulga M.-Metode interactive de grup-Ghid metodic-Editura 

Arves,Craiova; 
3. Preda V., Dumitrana M., Programa activit ilor instructive educative în gr dini  de copii, 

Ed.V &I Integr l, Bucuresti, 2000  
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Evenimentul 

didactic 

        Continutul stiintific Strategia 

didactica 

Evaluare 

 

Moment  

organizatoric 

Voi a eza mobilierul si voi preg ti cele necesare 
pentru bun  desf surare a activit ii: 

Copiii vor fi repartizati în cinci grupe, dup  
culoarea bulinei pe care au ales-o (galben, verde, 
ro u, albastru, portocaliu). 

Cei care au aceea i culoare de bulin  se vor a eza 
la echipa la care g sesc bulina reprezentativ . 

 Observarea 
comportame
ntului; 

 

 

 

Captarea 

aten iei 

Captarea aten iei se realizeaz  printr-o ghicitoare: 

    ”Sora, fratele, m mica 

     Tata, bunicul, bunica 

     Ce alc tuiesc cu to ii? 

     Hai ghiceste dac  po i!”  (Familia)  

Surpriza Interesul 
pentru 
con inutul 
surprizei 

Reactualizarea 

cuno tin elor 

Voi purta o scurta discu ie despre familie dup  care 
lansez o întrebare:“-Cum ar fi s  nu avem o 
familie?”.  Vom ajunge la concluzia c  familia 
reprezint  cea mai de pre  comoar  a noastr , este 
locul unde întodeauna ne vom sim i  în siguran , 
iar p rin ii sunt cei care vor veghea la lini tea 
copiilor lor. 

Conversa ia 

 

 

Brainstorming 

Prob  oral : 

Recunoa ter
ea 
elementelor 
specifice 
familiei. 

Anun area 

temei i a 
obiectivelor 

  Voi anun a copiii c  vom desf ura o activitate 
interesant  folosind materialele preg tite: o plan  
mare ce cuprinde imaginea unei familii, cinci 
stelu e mici i una mare din care vom afla  din cine 
este format  o familie i c re sunt ac iunile fiec rui 
membru al acestea. 

Conversa ia 

 

 

Dirijarea 

înv rii 

Se organizeaz  colectivul de prescolari sub form  
de semicerc, iar în mijlocul lor se aranjeaz  
stelu ele. In mijloc este asezat  o stelu  mare, iar 
peste ea se aseaz  o imagine mare ce reprezint ” 
Familia în buc t rie” Celelalte 5 stelu e mici se 
aseaz  în jurul stelu ei mari, aten ionând copiii c  
pe fiecare stelu  este scris  câte o întrebare, cu 
culori diferite. Intreb rile folosite sunt: CE?,  
CINE?, UNDE, CÂND?, DE CE? 

Astfel, copiii vor re ine c  întrebarea „CE?”este 
scris  cu ro u, „CINE?” cu culoarea verde, 
„CÂND” cu culoarea galben , „UNDE?” cu 
culoare  albastr  i „DE CE?” cu culoarea 
portocalie. 

Pe rând, le citesc întrebarea de pe stelu  i le explic 
fiec rei echipe c  trebuie s  g seasc  cât mai multe 

  Explica ia 

 

 

 

 

 

 

 

   
Conversa ia 

 

Prob  oral . 

Descrierea 
materialului 
preg tit i a 
sarcinilor de 
lucru. 
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întreb ri referitoare la imaginea prezentat , 
folosind întrebarea de pe stelu  aleas .    

Ob inerea 
performan ei 

 Toti copiii privesc cu interes imagine “Familia în 
buc t rie” i formuleaz , în grup, cât mai multe 
intreb ri legate de imagine. 

Pentru a ob ine cât mai multe conexiuni între 
întreb rile descoperite se stabileste ordinea 
adres rii intreb rilor (CE, CINE, UNDE, CÂND, 
DE CE).  Pe rând, fiecare grup vine lâng  imagine 
i adreseaz  întreb rile celorlalte grupuri, ace tia 

r spund, i astfel se stimuleaz  activitatea grupelor. 

Întreb rile vor fi notate de mine pe o hârtie, trecând 
pe la fiecare grup  

CE ? 

 Ce vede i în aceast  imagine? 
 Ce mâncare face mama? 
 Ce cump r turi are tata în s co ? 
 Ce form  are mas ? 
 Ce formeaz  toate persoanele din imagine? 

CINE? 

 Cine a intrat în cas ? 
 Cine aranjeaz  farfutiile la mas ? 
 Cine g teste? 

CÂND? 

 Când m nânc  membrii familiei? 
 Când se întâlne te toat  familia? 

 UNDE? 

 Unde serve te masa familia? 
 Unde se afl  asezat  masa? 
 Unde sunt asezate scaunele? 

DE CE ? 

 De ce g te te mama? 
 De ce mama si-a acoperit capul când g teste? 
 De ce aranjeaz  copiii masa? 

    Dup  fiecare întrebare adresat  i dup  fiecare 
r spuns corect primit, fiecare echip  va primi o 
stelu .  

La final vom num ra stelutele primite, astfel vom 
centraliza care eschip  a r spuns mai bine. 

Observ tia  

 

Explicatia  

 

 

 

 

 Explozia   
stelar  

 

 

 

 

 

 

     Dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretarea 
cântecului cu 
gesturi 
specifice  

     

 

 

Prob  oral  

Realizarea 
sarcinilor de 
lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularea 
rapid  a 
întreb rilor 

i r spunsul 
la întreb ri 

Asigurarea 
reten iei i a 
transferului 

La finalul activit ii vom cânta cântecul ”Familia 
mea!”    

Explicatia  

Conversa ia 

 

 

Încheierea 
activit ii 

    Se fac aprecieri asupra modului de desf urate  a 
activit ii i li se ofer  copiilor recompense. 

Conversa ia 

 

 

701



 

ROLUL P RIN ILOR I AL GR DINI EI                                                             
ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. Rusu Afronia Gabriela 

Gr dini a cu P. P. Nr. 8 Tg-Jiu 

Educarea copilului începe înc  de la na tere. Acest lucru ajut  la modelarea personalit ii 
omului. A adar, familia exercit  o influen  adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  din acest 
mediu o mul ime de cuno tin e, atitudini, deprinderi, modele i obi nuin e de comportament. 

Gr dini a este urm toarea etap  în dezvoltarea copilului pre colar i este un element esen ial al 
procesului. Educa ia copilului de 3 ani poate continua în aceast  institu ie de înv mânt, dar r mâne 
esen ial  existen a armoniei dintre cele dou  medii, educa ional i familial, cel din urm  continuând 
permanent s  aib  o influen  dominant . P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea 
celor mici i sunt obliga i s  creeze un mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii 
copiilor. 

P rin ii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz  constant 
înc  din prima zi a vie ii; familia este modelul pe care copilul îl imit . Totodat , modul de via  al 
familiei este principalul reper în via  al copilului. În familie se formeaz  cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc. De la 
p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce este bine i ce este r u, ce este drept i ce este nedrept, ce 
este frumos i ce este urât în comportamente. 

Meseria de p rinte nu este deloc una u oar . Responsabilitatea adultului va fi uria , pentru c  
de el depinde, în mare m sur , modul în care copilul se va forma ca adult mai târziu. Despre educa ia 
pre colarilor s-a scris foarte mult, speciali tii întrecându-se care mai de care în a oferi numeroase 
exemple de metode eficiente, cu ajutorul c rora o familie poate s  furnizeze societ ii adul i 
responsabili, cu o gândire critic , inten ii bune i cu dorin a de a reu i în via . 

La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care desf oar  un amplu 
proces instructiv-educativ. Educatoarea grupei trebuie s  cunoasc  specificul fiec rui stadiu de 
dezvoltare a copilului, disponibilit ile intelectuale precum i particularit ile lui comportamentale i 
caracteriale. Treptat, cu mult  r bdare, educatoarea este cea care cultiv  încrederea în propriile 
posibilit i ale copiilor, integrând în jocuri i activit i copiii timizi, efectuând munca suplimentar  
individualizat  cu copiii cu deficien e verbale, folosind jocul i juc riile existente pentru a-i apropia 
de acestea. 

Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia, iar acest rol deriv  din faptul c  
este un serviciu specializat, cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vârste 
cuprinse între 3-6/7 ani. 

Exist  dou  dimensiuni principale ale implic rii reciproce a institu iei de înv mânt i familiei 
în favoarea copilului: dimensiunea rela iei copil - p rinte i dimensiunea rela iei gr dini  - familie. 
Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia dat  în aceasta institu ie nu va avea rezultate bune, dac  
nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile copiilor. C ldura raporturilor dintre p rin i i 
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educatoare, încrederea i respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informa ii - pentru care 
trebuie s  g sim întotdeauna timpul necesar. 

Cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu p rin ii sunt: când p rin ii 
aduc copiii la gr dini ; la sfâr itul programului, când p rin ii î i iau copiii de la gr dini ; cu prilejul 
diferitelor evenimente festive ce se organizeaz  la nivelul gr dini ei: s rb tori diverse, festivit i de 
început de ciclu ori la sfâr it de ciclu pre colar; vizite la domiciliu, lectorate cu p rin ii, consulta ii 
pedagogice. 

Parteneriatul gr dini -familie se poate realiza i prin întâlnirile formale cu to i p rin ii 
desf urate în cadrul formal al negocierilor dintre administra ia gr dini elor i asocia ia p rin ilor. În 
cadrul acestor întâlniri p rin ii trebuie implica i în luarea unor decizii menite s  asigure securitatea 
copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunz tor pentru men inerea s n toas . 

Comitetul de p rin i al grupei, ales anual, constituie nucleul colabor rii gr dini ei cu familiile 
copiilor, fiind forul organizat în vederea g sirii i aplic rii de solu ii viabile la problemele de ordin 
socio-gospod resc. Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot 
unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea elului comun: educarea copilului. 
Pentru aceasta, este nevoie de un schimb permanent de informa ii, de completare i valorificare a 
influen elor dirijate spre micul înv cel. 

Bibliografie: 

1. Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., (1997), Educa ia p rin ilor. Strategii i programe, Editura 
Didactic  i Pedagogic , Bucure ti 

2. Dumitrana, Magdalena, (2000), Copilul, familia i gr dini a, Editura Compania, Bucure ti 

3. Mateia , Alexandra, (2003), Copiii pre colari, educatoarele i p rin ii, Ghid de parteneriat i 
consiliere, Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti 
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P rin i i profesori parteneri în educa ie 

 

Prof. Pentru înv. Pre colar Ana Maria Rusu,                                                             
Gr dini a cu Program Normal R duc neni, Jud. Ia i 

 
 

„Eu sunt copilul, tu ii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare m sur , dac  
voi reu ii sau e ua în via . D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire, educ -m , 
te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

 

Societatea este într-o permanent  evolu ie iar tehnologia a devenit o parte important  a vie ii 
noastre de zi cu zi, tehnologie care de multe ori este folosit  în exces, produce perturb ri în dezvoltare 
i tulbur ri de comportament.  

Mereu trebuie s  ne adapt m la mediul care permanent se schimb  iar în calitate de p rin i i 
profesori trebuie s  preg tim copiii de ast zi pentru meseriile de mâine.  Trebuie s  form m oameni 
echilibra i, autonomi, independen i, care s  poat  lua decizii singuri i s  suporte consecin ele 
propriilor decizii, s  aib  încredere în ei i în for ele proprii. 

Perioada pre colarit ii, denumit  i ”vârsta de aur a copil riei”, se caracterizeaz  printr-o 
dezvoltare complex , cu influen e asupra întregii personalit i a copilului. În aceast  etap  se pun 
bazele activit ii psihice, se contureaz  tr s turile de personalitate, se dezvolt  capacit ile de 
cunoa tere i comunicare.  Acum copiii dobândesc deprinderea de a- i exprima ideile, impresiile, 
gândurile, dorin ele într-o form  nou , inteligent , cursiv , creatoare De asemenea se aleg modele de 
via  ce determin  o integrare tot mai activ  în via a cotidian .  

Copiii se dezvolt  în ritm diferit unii de ceilal i i provin din medii familiale diferite iar gr dini a 
are un aport major în formare acestora prin activit ile desf urate. Nu putem exclude colaborarea cu 
familia i ceilal i parteneri educa ionali care î i aduc aportul în acest proces de formare i dezvoltare 
a copilului..   

În gr dini , copiii dobândesc un bagaj de cuno tin e, iar vorbirea devine bogat , mai clar , mai 
corect , asigurând dezvoltarea intens  a gândirii. Astfel, întreaga experien  instructiv-educativ  din 
gr dini  atest  posibilitatea i utilitatea cultiv rii limbajului oral, în strâns  legatur  cu dezvoltarea 
vorbirii, efectuându-se exerci ii de pronun ie i de exprimare. Limbajul reprezint  modul cel mai 
direct i adesea cel mai la îndemâna pre colarilor de exprimare a creativit ii. 

Foarte important este îns  implicarea p rintelui în a continua activitatea cadrului didactic. O 
rela ie armonioas  aduce beneficii copilului facilitând pozitiv evolu ia acestuia dar i a p rintelui care 
înva  s  devin  un lider i un facilitator al înv rii. Se realizeaz  o mai bun  conectare i colaborare 
cu coala i comunitatea.  

Rela ia dintre familie i gr dini  trebuie s  fie o rela ie de prietenie, de comunicare , ambele 
p r i trebuie s  aib  ca principal obiectiv copilul. 

Gr dini a i familia trebuie s  lucreze în echip , trebuie s  în eleag  c  acest lucru în echip  
este favorabil evolu iei pre colarului. Ambele p r i lupt  pentru educarea pre colarului, punctul 
comun în gr dini a.  

Pre colarul este mai presus de orice, el trebuie educat deoarece el reprezint  viitorul. 
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CEI APTE ANI DE ACAS  

                                                                                       

Prof. educa ie fizic  / antrenor gimnastic                                                                 
Rusu Maria - Magdalena                                                                              

Clubul Sportiv colar Nr. 1 Constan a 

  

Expresia ,,cei apte ani de acas ” este folosit  în societate pentru a aprecia sau dezaproba 
anumite aptitudini, deprinderi, competen e emo ionale dobândite sau nu de c tre un om, fie el copil 
sau adult. Aceast  sintagm  este auzit  mereu, pretutindeni, fie în context pozitiv, fie negativ. Anii 
petrecu i cu p rin ii în familie, ca primi educatori, sunt foarte importan i pentru c  educa ia dobândit  
în ace ti ani se va oglindi în via a întreag . Când i se spune c  ai sau nu ai cei 7 ani de acas  se 
în elege educa ia primit  în familie, codul bunelor maniere însu ite... sau nu.  

Educa ia este cea mai bun  achizi ie pe care copilul o poate accesa, cl dita c r mid  cu 
c r mid  în cei 7 ani i ar tat  în familie, la coal , ca adult în societate, prin comportament, atitudine, 
ca r spuns la situa ii de tot felul pe care via a le propune.  

Copilul bine crescut are în mod cert în p rin i un exemplu pozitiv, un model demn de urmat. 
P rintele are imensa responsabilitate de a oferi educa ie de calitate înc  din primele zile de via . El 
îl va ajuta s  discearn  binele de r u, s  capete bune maniere, s  rezolve situa ii diverse cu pricepere, 
ra iune i responsabilitate. Prin comportamentul i limbajul copilului vom în elege cât de bine au fost 
explicate, etap  cu etap , regulile de bun  purtare.  

Meseria de p rinte este cea mai grea i în acela i timp cea mai frumoas  din lume, cu multe 
provoc ri, dar i plin  de bucurii i satisfac ii. Familia reprezint  primul spa iu formativ pentru copil, 
mediul socio-cultural în care el s-a n scut i în care cre te. Educa ia, bunele maniere, regulile morale 
sunt chei iscusite pentru adaptarea copilului în societate, un copil manierat descurcându-se mult mai 
bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 7 ani de acas . 

Expresia ,,cei 7 ani de acas ’’ define te astfel tot bagajul de cuno tin e, deprinderi, 
comportamente i atitudini acumulate în aceast  perioad  de referin . Este catalogat  drept   ,,culmea 
achizi iilor” i considerat  una din etapele de intens  dezvoltare psihic , întrucât copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informa ii, de memorare i de însu ire a unor comportamente 
i atitudini extrem de variate. 

Înc  de la na tere, fiecare etap  din dezvoltarea copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii 
sale afective, motrice i intelectuale. Un vechi proverb englezesc spune: ,,Polite ea nu cost  nimic i 
cump r  orice’’.  

În primii 7 ani de via  copilul înva  deprinderi de ordine, igien , autoservire, bune maniere i 
comportament, limbaj corect, mod optim de a comunica, alegerea motivelor i motiva iei, 
perseveren  în realizarea unui scop, exteriorizarea tr irilor i multe altele. Unele din însu irile 
acumulate în aceast  etap  devin stabile pentru tot restul vie ii: cooperarea, altruismul, înv area din 
gre eli. Iar altele influen eaz  dezvoltarea lui de mai târziu: un copil criticat continuu, devalorizat sau 
pedepsit în mod frevent va avea dificult i de adaptare i tendin e de a înc lca normele ori nu va avea 
încredere în propriile for e. O achizi ie important  const  în curajul de a înv a s  pierzi.  

Copilul trebuie s  se obi nuiasc  de mic cu faptul c  va face gre eli i c  drumul vie ii nu va fi 
pres rat mereu cu flori. Înv ând, cu ajutorul p rin ilor, c  e necesar s - i asume riscuri i s  accepte 
e ecul ca o parte fireasc  din via , motivându-i s  nu se lase descuraja i i s  depun  eforturi pentru 
a se autodep i, vor reu i s  înve e din propriile gre eli i s  experimenteze cu curaj.  
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Un ajutor de n dejde în modelarea personalit ii îl are sprijinirea copiilor de c tre p rin i în 
practicarea unui sport la vârste fragede, mai ales c  ini ierea într-o disciplin  sportiv  se face în special 
sub form  de joc.  

Jocul treze te i r scole te îndemân ri, virtu i i sentimente morale. Copilul descoper  cum s  
lupte pentru victorie, adev r i cinste, cum s  î i ajute colegii, dar i cum s  suporte înfrângerea f r  
a se descuraja.  

Exist  astfel o strâns  rela ie între mi care, s n tate, senza ia de libertate, satisfac ia de a 
învinge un obstacol i de a avea control asupra emo iilor. Prin joc copilul are ansa de a fi mai degrab  
un ini iator în propria sa lume, decât o persoan  manipulat  i constrâns . 

Prin toate cele enumerate mai sus, cei 7 ani de acas  sunt esen iali pentru a pune bazele unei 
educa ii corecte a copilului, astfel încât valorile dobândite îi vor modela personalitatea i vor 
transforma într- un adult de succes.   

Gr dini a, coala sau oricare alt  institu ie nu vor putea niciodat  substitui valoarea celor apte 
ani de acas , acestea doar o pot perpetua.  
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Rolul p rin ilor în educa ia copiilor  

 

Rusu Maria Mihaela - profesor înv mânt primar                                                        
coala Gimnazial  Nr. 1 Suceava 

P rin ii au un rol extrem de important în dezvoltarea emo ional  a copilului. Este adev rat c  
în primii ani de via , rolul mamei este mult mai necesar i mai complex, fa  de cel al tat lui, dar 
crescând, copilul va avea nevoie i de modelul tat lui, care îi va inspira copilului siguran a de care 
acesta va avea nevoie pentru a intra în societate.  

Foarte important  este i rela ia dintre p rin i. Nu conteaz  care dintre ei este cel mai important, 
sau care are rolul cel mai complex, ci conteaz  foarte mult mediul ambiant, rela ia dintre p rin i i 
rela iile dintre to i membrii familiei, modul de raportare al unora la ceilal i, armonia i rela iile dintre 
ace tia, modul în care î i vorbesc, cum se ajut  sau cum î i împart sarcinile. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important.  

Colaborarea între actorii implica i, elev-profesor-p rinte, este foarte chiar necesar  i 
influen eaz  via a colar  a copilului. Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a 
acestora în procesul instructiv-educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare 
mai mare a copiilor în activitatea colar  i la ob inerea de rezultate mai bune. Literatura de 
specialitate arat  c  ansele de reu it  ale unui copil de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii sunt implica i în educa ia acestuia. 

Rela ia coal - familie este una complex  i, uneori, dificil ; se spune, îns , c  pentru succesul 
academic al copilului, un parteneriat coal -familie este indispensabil. Consilierea p rin ilor fa  de 
propriul copil ar trebui s  pun  accent pe importan a educa iei academice, în timp ce p rin ii la rândul 
lor ar trebui s  poata apela, la nevoie, la ajutorul specialistului psihopedagog colar pentru a- i 
îndruma copilul atunci când apar dificult i i obstacole.  

Implicarea p rin ilor în educa ia colar  a copiilor este evident , iar a tept rile ar fi urm toarele: 

 Note mai mari: copiii ai c ror p rin i sunt mai implica i au note mai mari i rezultate mai bune 
la teste.  

 Comportament corespunz tor: copiii ai c ror p rin i sunt implica i în activitatea colar  dau 
dovad  de abilit i sociale superioare i de un comportament colar adecvat. Ei au mai pu ine absen e, 
deranjeaz  mai rar orele i sunt mai con tiincio i în ceea ce prive te efectuarea temelor.  

 Educa ie superioar : implicarea p rin ilor are ca efect direct cre terea calit ii colilor, 
îmbun t irea moralului i a rezultatelor profesorilor; îmbun t irea percep iei comunit ii asupra 
colii respective. P rin ii implica i câ tig  respectul profesorilor, care au tendin a de a avea a tept ri 

mai mari de la copii.  

 Incredere în sine: atunci când elevii se simt sus inu i, atât acas  cât i la coal , au tendin a de 
a dezvolta o atitudine pozitiv  fa  de coal . Pentru ei, succesul academic devine mai important, iar 
în timpul petrecut în coal  ei se simt accepta i, inclu i i respecta i. 
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 Încrederea p rin ilor în institu ia colar  cre te: atunci când p rintele se implic  direct în 
educa ia copilului devine mai capabil s  îl ajute i câ tig  mai mult  încredere în abilit ile sale de 
p rinte, având anse mai mari de a- i continua propria educa ie.  

Pentru succesul colar al copilului, p rintele trebuie s  participe la evenimentele colare, fie c  
e vorba despre edin a cu p rin ii sau despre orice alt  activitate. Comunicarea cu înv torul, 
profesorul sau dirigintele trebuie s  fie corect  i regulat , iar p rintele î i poate oferi ajutorul când 
vine vorba despre eventuale activit i extracuriculare.  

A adar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (p rin ii, coala, societatea) au un rol 
important în dezvoltarea viitorului adult, îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitorului adult, 
este mult mai mult influen at  de familie, aceasta având un rol cheie în evolu ia sa. 
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ROLUL FAMILEI ÎN EDUCA IA COPILULUI 

 
COALA GIMNAZIAL  COZIENI                                                                    

PROFESOR: RUSU MIRELA 

 
Meseria i datoria  de  p rinte este  cea  mai  grea din  lume,  dar  în  acela i  timp cea  mai  

frumoas  i  aduc toare de bucurii i  satisfac ie. Pe lâng  acestea, mult mai însemnat  i sublim  este  
misiunea  de  a  educa, iar mama  este  cea  c reia îi  revine datoria  de  a  începe educa ia  copiilor,  
de  a-i îndruma  pe  calea  cea  bun , pe  care  s   o  urmeze  în  via . Ochii, zâmbetul i glasul mamei 
vor fi razele car p trund inteligen a copilului, care-i dezvolt  sim mintele. Mama este prima  
autoritate  cu care  copilul  se  confrunt . El face cuno tin  cu primele  reguli,  cu  primele  obliga ii,  
cu primele  forme  ale  moralei. Acest rol de ini iator, de ghid i  de  model are  o  deosebit  str lucire 
în primii ani de  via . 

Familia reprezint  primul  spa iu  formativ pentru copil ,  viitor elev  i adult. Acum se  formeaz  
cele  mai  importante deprinderi  de  comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea,  decen a 
în  limbaj,  ordinea,  cump tarea. Aceste  valori constituie adev ratul  bagaj educativ,,  al  celor  7 ani  
de  acas ”.  

În  realizarea acestor  sarcini,  modelul parental ajut   cel  mai  mult,  p rintele fiind  un  exemplu 
pentru  copil. P rin ii sunt cei care spun copiilor ce e bine  i  ce  e  r u,  ce  e  drept i  ce  e  nedrept,  
ce  e frumos i ce e  urât în  comportamentul lor. Având formate corect aceste atitudini fa  de propria  
persoan ,  copilul va  avea  o  judecat  s n toas ,  i  va  combate unele  însu iri negative precum 
îngâmfarea, arogan a, egoismul  care  mai  târziu în  coal   vor  da na tere unor  situa ii  de  bullying. 

Rolul p rin ilor este foarte important i trebuie s   fie  puternic prin  fermitate, nu  prin severitate 
sau  brutalitate,  ci  prin r bdare i  dragoste pentru  a  cultiva copilului  încrederea în  sine în  locul  
neputin ei. Din p cate, s-a constatat  c   cea  mai  mare  parte dintre  p rin i educ   a a cum  au fost  
educa i,  iar  o  alt   parte confund   rolul de  p rinte cu  cel  de  prieten  al copilului ceea  ce  s-a  
demonstrat  c   este  în  detrimentul copiilor. Pu ini p rin i sunt cei care reu esc s  urmeze  o  cale  
dreapt ,  s   încununeze mintea  copiilor  cu însu iri  morale  juste  i  adecvate  pentru ca  viitorii 
elevii  s   tr iasc   o  experien   pozitiv  în sânul  colii. 

Copilul are nevoie de r bdare, iubire dar  i  de  fermitate,  iar cu  eforturi  repetate în  a-i  spune 
care  sunt  interdic iile i  limitele, copilul  va  în elege c  cel care  face regulile este adultul – p rintele  
acas  i  profesorul  la coal .  De aceea, educa ia  se  face prin stabilirea unor  limite clare,  valabile  
pentru  toat   lumea. 

Familia este cea  care asigur  hrana i  îmbr c mintea copilului,  timpul  de  joac ,  condi ii  de  
odihn  ,s n tatea. Un program riguros de via  va  avea urm ri  pozitive asupra  dezvolt rii fizice.  

În schimb, o familie dezintegrat , lipsit  de afec iune i încredere în copil este traumatizant  
pentru  acesta i îl  va  face  s  priveasc  societatea  cu  team ,  neîncredere i  suspiciune.  

A adar, p rin ii sunt primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului al c rui  
comportament  se  va  reflecta ulterior  în coal   i   în societate. 

Elevul din zilele noastre, datorit  posibilit ilor de informare f r  precedent, devine tot mai  
mult o parte  activ  a  procesului educativ. Ei  în i i devin contribuitori  la autoformarea i  construc ia 
propriei  personalit i. Internetul poate  constitui  un mijloc educativ  util  dac  elevul  urm re te s  
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g seasc   doar  un  punct  de  sprijin  în  acest  mijloc  i  nu s   fie un  substitut  al  educa iei. De i  
poate  avea  un  efect pozitiv , folosirea  internetului,  trebuie asistat  permanent de  c tre  p rin i 
pentru  a  nu  da  ocazia  elevilor  s   cad   prad  în totalitate  în  mirajul  acestui gigant.  

Din p cate, împov ra i de grijile cotidiene, p rin ii acord  din ce în ce  mai  pu in timp  educa iei 
copiilor,  comunic rii  cu  ei, petrecerii unui  timp  de calitate în compania  lor, preferând  s  
înlocuiasc  aceste  surse vitale  educa iei  cu prezen a  tehnologiei,  telefoane,  tablete  etc. 

A adar, spiral   rela ional  a  educa iei se  ese în jurul  copilului,  la început  prin ,,cei  7  ani  
de  acas ” în  sânul  familiei apoi  se consolideaz  prin eforturile educative  ale colii dac  se  
conlucreaz  continuu i consistent cu membrii familiei. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. RUSU VERONICA –CORINA 

Liceul Economic “Virgil Madgearu” Constan a 

 

 

Copiii nu trebuie s  fie l sa i în voia sor ii. Lor trebuie s  li se arate calea cea bun , s  fie 
îndruma i, orienta i spre un viitor frumos. Cine poate s  fac  acest lucru? P rin ii i coala. Ei urmeaz  
modele, nu sfaturi. Iar modelele e bine s  i le aleag  din familie, din coal , nu de pe internet , nu de 
la televizor, nu de pe strad . 

Pentru a cre te frumos i armonios, atât fizic cât i psihic, ei au nevoie de modele bine educate. 
Cum sunt p rin ii a a vor fi i copiii. Societatea ne-a demonstrat acest lucru. 

Primul model se na te în familie. Copilul de mic îi imit  pe p rin i, pe fra i: în gesturi, în stiluri 
de via , în felul de a mânca, de a vorbi, de a- i petrece timpul liber. Familia î i pune amprenta asupra 
vie ii copilului. Prea pu ini copii reu esc s  se deta eze de influen ele negative ale familiilor 
destr mate i- i cl desc o via  i un viitor mai bun. Familiile dezbinate dau na tere la copii mai pu in 
educa i i chiar delincven i. P rin ii care nu se implic  în educa ia copiilor conduc la formarea unor 
tineri cu probleme de adaptare în societate. 

Mai târziu, în coal , ei reg sesc alte modele, î i proiecteaz  viitorul i meseria ce i-o doresc. 
În coal  î i formeaz  competen ele care îi vor ajuta s - i construiasc  o cariera, s - i formeze o 
familie i s  devin  independen i. Copiii care abandoneaz  coala nu au stabilitate, nu se realizeaz  
în carier  i în familie,  nu pot deveni oameni cu independen  social  i financiar . 

În familie se formeaz  prima educa ie, p rin ii pun baza unui copil s n tos i armonios, ei au 
rolul principal în cre terea i educarea celor mici. Apoi coala continu  educa ia prin crearea unor 
modele, a unor deprinderi, competen e i exemple de bune practici.  

Diferen a, între un copil cu un viitor promi tor i un tânar cu deprinderi dezaprobate de 
societate, este chiar implica ia p rin ilor i a colii în via a i formarea copilului. 

Educa ia nu se rezum  doar la instruire i înv are pentru o diplom  ci trebuie s  implice i 
dezvoltare personal . Copiii nu au nevoie s  li se ofere doar informa ii, pe care i le pot g si i singuri 
pe internet, ci au nevoie de emo ii, empatie, inteligen  emo ional , îndrumare. Ei au nevoie s  se 
dezvolte emo ional, s  caute singuri cuno tin e în diverse domenii, au nevoie de ghidare spre înv are 
pentru afirmare personal  i profesional .  

Tinerii au nevoie de încredere pentru a le cre te stima de sine i imaginea de sine. Ei trebuie 
sprijini i pentru a- i descoperi talentele l untrice, s - i stimuleze curiozitatea, independen a, 
încrederea în sine, dezvoltarea propriei personalit i. Înv area s  se realizeze cu drag, cu pl cere, din 
experien , în func ie de nevoile fiec ruia, în func ie de stilul de înv are diferen iat.  

Experien a de via  se înva  din gre eli, gre ind ei se dezvolt , evolueaz , înva . Copiii e bine 
s  înve e valorile, s - i creeze valori de via  i responsabilitate, s  aprecieze valorile. Înv area e 
facilitat  de joac , de emo ii pozitive. Educa ia nu d  rezultate imediat ci în timp.  

Educa ia se dezvolt  permanent, educa ia durabil , educa ia adul ilor nu doar a copiilor. 
Educa ia se realizeaz  pe tot parcursul vie ii. 
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Familia - liantul dintre gr dini  i comunitate 

                                                                                    

Prof. Sab u Janina Anda                                                                              
coala Gimnazial  ”Avram Iancu” Oradea G. P. P. Nr. 44 

 
 
În perioada pre colarit ii familia este cea care urm re te i ac ioneaz  direct asupra copilului, 

implicându-se în activitatea de cunoa tere social  i a mediului înconjur tor, acesta fiind un mic 
cerceta  care dore te s  î i satisfac  curiozit ile. 

Ini ial copilul este în contact numai cu familia (factor educational), aceasta fiind direct 
r spunz toare de toate nevoile elementare ale copilului. Cu mult tact,  r bdare, în elegere i  atentie 
din partea familiei, copilul dobânde te cuno inte despre propria persoan , are experien e sociale, i 
se formeaza sentimente de dragoste i respect fa  de membrii familiei.  

La intrarea în gr dini  copilul este oglinda familiei în care s-a dezvoltat. Prin comportamentul 
celor din jurul s u el  înva  s  exprime propriul comportament emo ional.  

Rolul de p rinte este greu i pretinde cuno tin e teoretice i practice de pedagogie, psihologie 
i medicin  i bineîn eles confruntarea continuu  cu  situa ii imprevizibile i pe care trebuie s  le 

rezolve cu calm i în elepciune. Problemele pe care copiiii le ridic  în fa a p rin ilor sunt adesea 
rezultatul unor preocup ri sau fr mânt ri individuale i la care a teapt  un r spuns sau o rezolvare 
din partea p rin ilor. i în aceste cazuri p rintele trebuie cu r bdare, ascultându-l pe copil i s  încerce 
s  g seasc  cea mai simpl  i eficient  cale de rezolvare. 

Atât p rin ii cât i educatorii în timpul procesului de înv mânt trebuie s  intervin  în 
numeroase situa ii pentru a corecta comportamentul copilului, dar trebuie s  o fac  cu blânde e, pentru 
c  altfel poate duce la efecte contrare pentru echilibrul copilului i pentru conturarea personalit ii 
sale. Astfel, ac iunile întreprinse de c tre grupul formal al institu iei de înv mânt, ce stabile te i 
men ine leg tura dintre coal , familie i comunitate, faciliteaz  ob inerea succeselor la înv tur  de 
c tre copii, influen eaz  pozitiv comportamentul lor i rela ia copii-adul i, sus in cercet torii în 
domeniu. 

Atât p rin ii, cât i educatorii, dar i societatea trebuie s  aib  un interes deosebit fa  de reu ita 
i conduita copiilor, deoarece ace tia sunt viitorii cet eni.  

Copiii înva  în fiecare zi despre oameni i locuri din comunitatea lor atunci când î i înso esc 
p rin ii sau educatoarele în plimb ri i vizite dar i în cadrul activit ilor desf urate în gr dini . De 
aici recurge i necesitatea parteneriatelor cu alte unit i, coli i institu ii comunitare. 

În cadrul parteneriatelor, noi educatoarele avem ocazia s  populariz m experien e pozitive, 
propunând procedee didactice polifunc ionale ce pot fi utilizate în ac iuni educative comune, 
renun ând la monotonie, implicându-ne atât noi cât i copiii în activit i atractive i interesante. 

Prin implementarea proiectelor am c utat solu ii pentru a situa gr dini a într-un sistem 
existen ial, încât s  fie util  societ ii, dar i privit  pe m sura investi iilor i speran elor. 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA GR DINI  

Rolul p rin ilor i al gr dini ei în educa ia copiilor 

 

Prof. Sab u Simona Zîna                                                                              
Gr dini a P. N. Nr. 12 A Bra ov 

 

 
 

Familia este mediul în care copilul se na te, tr ie te, se dezvolt  i se formeaz  pentru via . În 
familie copiii sunt crescu i, socializa i, î i internalizeaz  valorile culturii i ale moralei i sunt 
proteja i. Adaptarea la societate i apoi integrarea în rela iile sociale are loc la nivelul rela iilor de 
familie.  

Înv area primelor comportamente sociale se produce în mica copil rie prin imita ie i 
interac iune. Potrivit concep iei lui A. Adler, mama este ceea c reia îi revine misiunea model rii 
copilului în a a fel încât acesta s  nu devin  robul unui egoism care mai târziu va c uta s -i înrobeasc  
pe to i cei cu care vine în contact social. Dac  mama sau p rin ii, în general nu- i îndepline te func ia 
de a-i forma pe copii în perspectiva integr rii sociale, atunci rolul acesteia trebuie asumat de gr dini  
i mai târziu de coal , care are de corectat gre elile comise de familie în formarea viitorilor adul i. 

Caracteristicile principale ale familiei importante pentru dezvoltarea socio-individual  a   
copilului sunt urm toarele: 

- este primul mediu de cre tere i dezvoltare intelectual, motiva ional, afectiv, estetic i moral; 
- este primul grup social în care copilul exerseaz  comportamente sociale i se descoper  pe 

sine; 
- reprezint  modelul prim al comportamentelor sociale viitoare; 
- este leg tura biologic  de baz  a individului. 
A. Adler considera c  sentimentul social începe cu raporturile dintre copil i familie i dintre      

fra i i surori, raporturi care se construiesc în familie. La coal , sentimentul social este nu numai pus 
la încercare ci i exersat. P rin ii sunt primii educatori ai copilului. De aceea este foarte important ca 
ei s - i cunoasc  responsabilit ile i s  dezvolte practici educative adecvate. 

Elementul cel mai important de care depinde calitatea i eficientizarea educa iei în familie dup  
E. Vr ma  este stilul educativ al acesteia. Dup  R.Vincente elementele stilului educativ implic : 
atmosfera familial , climatul familial i  tehnicile de influen  ale familiei. Pentru fiecare p rinte 
copilul reprezint  viitorul indiferent de posibilit ile copilului iar parteneriatul dintre gr dini  i 
familie trebuie s  porneasc  de la aceste adev ruri ca ipoteze de lucru. Prin activitatea de parteneriat 
cu p rin ii educatoarea î i asigur  un sprijin în propria ei activitate prin informa iile primite, prin 
discu ii i decizii comune, prin voluntariat i cooperare. 

Ajutând p rin ii s  fie mai implica i în dezvoltarea copiilor lor ace tia devin tot mai obiectivi i  
stimulativi iar educatoarea poate înt ri interac iunile i rela iile dintre p rin i i copii. 

Gr dini a este prima treapt  de socializare secundar  a copilului dup  E. Vr ma , iar cultivarea 
unor rela ii de parteneriat efectiv în educa ia i cre terea copilului constituie cheia succesului viitor 
în adaptarea i integrarea colar . 
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Colaborarea coal  - familie - comunitate 

p. i. p Sabo Ionela Mirela 

Scoala Gimnaziala nr. 1 Gherla / Cluj 

Odat  cu intrarea copilului în coal , ac iunea educativ  a familiei se diversific  devenind mai 
complex . Rezultatele educa iei colare sunt dependente i de modul în care se realizeaz  colaborarea 
dintre coal  i familie. Ca institu ie care dispune de cadre preg tite în acest sens coala poate asigura 
aceast  coordonare, tematic  abordat  fiind concentrat  cu prec dere asupra activit ii de înv are i 
a randamentului colar.     

O prim  consecin  ce rezult  de aici se refer  la cunoa terea de c tre înv tor, respectiv 
profesor sau diriginte a tr s turilor i poten ialului educativ al familiei. 

Ce trebuie s  tim despre familia elevului? De un real folos pentru valorificarea influen elor 
familiei i îndrumarea ei sunt informa iile ce se refer  la: 

 încadrarea p rin ilor în procesul muncii,  
 structura i tipul familiei, 
 rela iile interpersonale dintre membrii s i,  
 climatul educativ din familie,  
 responsabilit ile pe care copilul le îndepline te în familie,  
 autoritatea p rin ilor i metodele educative pe care ace tia le folosesc. 

Cunoscând asemenea aspecte, dasc lul poate trece la stabilirea unui program comun de educa ie 
în care ac iunile ce se întreprind în coal  i familie s  se completeze reciproc. Numai in acest fel se 
poate contura un sistem unitar de cerin e. Odat  stabilite aceste lucruri urmeaz  aplicarea lor. i în 
acest proces dasc lului îi revine sarcina s  îndrume i s  orienteze modalit ile de aplicare i mai ales 
s  urm reasc  rezultatele.  

În acest sens el trebuie s -i familiarizeze pe p rin i cu anumite cuno tin e psihopedagogice i 
s -i ini ieze în folosirea unor metode i procedee de educa ie în concordan  cu particularit ile de 
vârst  i individuale ale copilului.  

Care sunt principalele aspecte asupra c rora coala trebuie s  insiste? În ansamblu, ele se refer  
la regimul zilnic din familie, la rela iile dintre p rin i i la unitatea de cerin e dintre ei, la importan a 
climatului afectiv pentru dezvoltarea personalit ii copilului, la necesitatea cunoa terii copilului, la 
semnifica ia stilului de via  care trebuie s  domine în familie, toate acestea ducând mai apoi i la o 
reu it  colar . 

În privin a formelor concrete de colaborare dintre coal  i familie ele se deosebesc în func ie 
de scopul urm rit i modul concret de realizare. Dintre formele concrete care se pot folosi men ion m: 

 

a) edin ele lunare cu ace tia, consulta ii bilunare, sau când se ivesc diferite probleme; 
b) vizite la domiciliul elevului; 
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c) coresponden a cu p rin ii; 
d) lectoratele pedagogice; 
e) adun ri comune cu elevii i p rin ii;  
f) excursii; 
g) manifest ri cultural-distractive. 

Atitudinea familiei fa  de rezultatele colare ale copilului.La edin ele cu p rin ii am vorbit pe 
larg despre modul în care ace tia î i pot ajuta copiii la înv area lec iilor, dar mai ales în controlul 
temelor de acas . Copilul nu trebuie s  vin  la coal  cu temele nef cute. De aceea p rin ii trebuie s  
cunoasc  cum se controleaz  i cum poate fi ajutat copilul în cazul în care întâmpin  unele greut i 
în realizarea lor. Totodat  p rin ii trebuie s  cunoasc  dac  copilul lor are o comportare corect  fa  
de înv toare i colegii de clas , dac  purtarea lui pe strad  i în alte locuri este corespunz toare.  
"A- i înv a copiii s  fac  binele, înseamn  a le l sa mo tenirea cea mai pre ioas " (Mantegazza).  
Rolul familiei în educa ia copilului nu înceteaz  la vârsta colariz rii. Este gre it  concep ia unor 
p rin i, de felul: "L-am dat la coal , sa-l înve e dasc lul". coala i dasc lul nu pot suplini cu totul 
lipsa de preocupare a unui p rinte. Efortul educativ î i g se te eficien a dorit  atunci când între cei 
doi factori, coal  i familie, exist  o conlucrare în interesul comun al educ rii copilului.  

Din experien a pe care am avut-o pân  în prezent, mi-am putut da seama c  exist  familii care 
se mândresc cu atitudinea sever  fa  de copii. Severitatea este necesar , dar cu m sur , altfel copilul 
cre te timorat de gândul pedepsei, începe s  mint  i se îndep rteaz  de p rin i. Am avut cazuri de 
copii care începeau s  plâng  când luau calificative de bine sau suficient, spunând c  vor fi pedepsi i 
i b tu i acas . Mai grav  este situa ia când p rin ii sunt împ r i i în "tabere", unul sever i cel lalt 

indulgent ;(unul procuror, altul avocat sau unul clo c , cel lalt uliu). Nici într-un asemenea climat 
familial nu se realizeaz  o educa ie s n toas . Oferind copilului un climat de profund  securitate în 
condi iile c ruia se poate dezvolta în mod armonios, grupul familial îi confer  un ideal de sine, o 
imagine lini titoare a propriului eu, un antidot pentru nelini tile sale interioare 

La polul opus familiei severe, am întâlnit familia permisiv , familie în care to i se învârt în jurul 
poftelor copilului. Un astfel de copil va ajunge egoist, pentru c  în familia sa el a cunoscut numai 
drepturi, nu i îndatoriri. Cu ace ti copii se lucreaz  foarte greu i devin dificili, deoarece ei cred c  
i la coal  vor avea parte de acelea i privilegii. Copiii unor asemeni p rin i devin în totalitate 

dependen i, nu au ini iative, nu î i asum  responsabilit i. Copiii crescu i f r  nici o constrângere, 
avându-i pe amândoi p rin ii întotdeauna la dispozi ie pentru a le satisface cea mai mic  dorin , nu 
vor putea mai târziu s  suporte nici o frustrare, nici un cadru unde se cere disciplina. Când copilul va 
cre te, p rin ii se vor plânge c  acesta n-are nici o voin , c  este capricios, c  nu este niciodat  
mul umit.  

Un astfel de tip de p rinte poate deveni mai bun ca p rinte dac : î i va exprima nemul umirea 
i dezam girea fa  de aspectele negative ale comportamentului copilului, va fi ferm atunci când este 

vorba de respectarea regulilor stabilite, va încuraja ini iativa copilului, va înv a copilul s  devin  
responsabil si apt pentru a face fa  singur unor situa ii, va accepta c  i copilul se maturizeaz  i are 
nevoie de independen . 

Implicarea p rin ilor în activit ile desf urate la scoala.Pentru ca rela ia dintre coal  i familie 
s  fie cât mai apropiat  i s -l ajute pe micul elev s  se încadreze mai u or în procesul de înv mânt, 
am implicat direct p rin ii în activit ile de consiliere i orientare, desf urate în afara orelor. De 
asemenea, p rin ii au venit cu idei de realizare a unor activit i extra colare. Am conceput împreun  
trasee pentru excursii, am vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri sportive la 
care au fost prezen i i p rin ii am preg tit m ti i costume pentru carnaval în colaborare, am inut 
în fata p rin ilor serb ri, care au permis acestora s  vad  manifest rile elevilor, rezultatul muncii lor, 
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tr irile i comportamentul acestora. Astfel p rin ii se simt utili i prezint  mai mult interes pentru 
coal . Colaborarea devine una apropiat  i bogat  în con inut, nicidecum una protocolar .  

Unii p rin i nu au mai avut copii la coal . Pentru ca rolul lor de supraveghetori s  fie mai u or 
i s -i ajute pe copii s  se integreze rapid în procesul de înv mânt, la lectoratele cu p rin ii am 

prezentat câteva teme axate pe rolul familiei în educa ia colarului mic: 

 "Rela ia dintre copii si p rin i";  
 "Regimul zilnic al elevului zilnic în familie";  
 "Ce trebuie s  tie p rin ii";  
 "Ce este activitatea de înv are";  
 "Cum înv m mai u or";  
 "Debutul colar";  
 "Modelul familial";  
 "Condi iile de mediu pentru preg tirea lec iilor".  

P rinte i cadru didactic, trebuie s  ne inform m reciproc dac  stilul de lucru al copilului este 
acela i la coal  i acas , dac  manifest  aceea i atitudine fa  de munc , dac  acelea i procedee, îl 
stimuleaz  sau îl inhib , iar acolo unde exist  contradic ii, s  ne întreb m de ce, unde i cine a gre it, 
ce perspective se deschid subiectului nostru de modelare comun, cum s -l ajut m i s  interac ion m. 
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PROIECT EDUCA IONAL NA IONAL –  

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor, 

Edi ia 2022 

 

Profesor SABOU GIGI                                                                                
Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea, Jud. C l ra i 

 
„Educa ia este cea mai de pre  provizie pe care o po i face pentru b trâne e." Aristotel 

 
Educa ia particip  al turi de ereditate i mediu la definirea personalit ii umane. Orice copil are 

dreptul la o educa ie de calitate, care s -l preg teasc  pentru via , s -l formeze în spiritul în elegerii 
i al toleran ei, are dreptul la o dezvoltare fizic  i psihic  armonioas , la a- i exprima în mod liber, 

neîngr dit opiniile. 
P rin ii pot avea numeroase obiective în ceea ce prive te educa ia nonformal  a propriilor copii, 

unele dintre ele fiind chiar o transmitere „ereditar ” a atitudinilor i caracterului pe care ei în i i i 
le-au însu it în decursul timpului, în timp ce altele sunt exact opusul educa iei primite sau chiar o 
adaptare a „vechii” educa ii la condi iile mereu schimb toare ale societ ii moderne. 

Indiferent care ar fi obiectivele p rin ilor, ceea ce conteaz  cu adev rat sunt finalit ile acestui 
tip de educa iei, adic  ceea ce copilul reu e te s  aplice din ceea ce a înv at, iar pentru ca aceste 
reguli ale p rin ilor s  se transforme în norme de bun  purtare, ele trebuie repetate permanent, în 
diferite situa ii, pân  când devin obi nuin e.  

Înv mântul românesc este într-o continu  schimbare, dorindu-se alinierea acestuia cu cel din 
rile membre ale Uniunii Europene. În acest scop, Comisia European  a stabilit opt competen e cheie 

în educa ie, competen e ce trebuie atinse la toate disciplinele colare, fiind combina ii de cuno tin e, 
deprinderi i atitudini. 

La sfâr itul educa iei formale, asigurat  de c tre institu iile de înv mânt, elevii trebuie s  
ating  profilul european al absolventului i reprezint  ceea ce se a teapt  de la ace ti absolven i pentru 
a face fa  nevoilor societ ii. coala este cea care le formeaz  elevilor, prin dezvoltarea 
competen elor cheie, acest ideal educa ional, fiecare disciplin  urm rind formarea i dezvoltarea 
acestora. 

Succesul educa iei se bazeaz  pe adaptarea demersului educa ional la condi iile mereu 
schimb toare ale vie ii cotidiene, dar i la nevoile individuale ale fiec rui copil. Construirea unui 
parteneriat educativ între familie - coal  - comunitatea în care cre te, se dezvolt  i este educat 
copilul constituie o cerin  a educa iei de azi.  

Îmbinarea armonioas  dintre formele educa iei – formal , nonformal  i informal  – conduce 
la cre terea poten ialul educativ. Astfel, educa ia formal  trebuie s  cunoasc  valorile i influen ele 
exercitate prin intermediul educa iei ocazionale, nonformale i informale, s  exercite o func ie de 
sintez , de integrare a acestora în procesul unitar de formare i cultivare a personalit ii copiilor, a 
tinerilor. Pe de alt  parte, trebuie spus c  experien a acumulat  în cadrul educa iei formale contribuie 
la cre terea randamentului celorlalte forme ale educa iei, în condi iile în care tinerii sunt înarma i cu 
capacitatea de a discerne, de a selecta, de a sintetiza, din multitudinea de experien e acumulate, pe 
cele care au în mod cert, valoare educa ional  i pot influen a comportamentele lor pozitive. O 
înv are activ  i eficient  este asigurat  prin utilizarea unor metode i procedee care s  antreneze în 
cel mai înalt grad capacit ile intelectuale ale elevilor, s  trezeasc  i s  men in  interesul acestora 
fa  de înv tur , s  stimuleze curiozitatea i s  solicite efort propriu. 
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Educa ia nu se termin  la sfâr itul instruc iei colare, ci constituie un proces permanent. 
Educa ia permanent  îmbrac  astfel un caracter universal, democratic i trebuie s  r spund  
schimb rilor care se produc în societate, tiin , tehnic , cultur , iar datoria noastr , a tuturor, este s  
înv m continuu, perfec ionându-ne. 
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FAMILIA I ROLUL EI                                                                              
ÎN FORMAREA UNEI PERSONALIT I DE SUCCES 

  

Prof. Safta Alina Carmen 

Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 26 Timi oara 
 

 

Problema educa iei este abordat  ast zi în strâns  leg tur  cu problematica lumii contemporane, 
lume caracterizat  prin importante transform ri, prin cerin e i aspira ii specifice, prin schimb ri în 
toate domeniile. 

Educa ia trebuie s  se manifeste în permanen  ca o ac iune unitar , coerent , iar implicarea 
acestui deziderat rezid  în strâns  leg tur  dintre familie i mediul educa ional. Acest lucru impune 
ca p rin ii s  fie parteneri egali în educa ia copilului. 

“Meseria” de p rinte este grea. În condi iile unei atmosfere familiale echilibrate i prielnice 
dezvolt rii copilului de vârsta pre colar , familia este în primul rând cadrul existen ei biofizice, al 
acestei dezvolt ri. Un anumit regim igienico - sanitar necesar dezvolt rii fizice s n toase i  
armonioase înseamn  asigurarea unui program al zilei care s  respecte ore de somn, alimentare, 
activit i, joc, plimb ri. Un judicios echilibru al acestora în raport cu disponibilit ile copilului 
pre colar trebuie s  evite suprasolicitarea fizic  i mai ales nervoas  a organismului foarte fragil. 

Cultivarea la pre colar a dragostei de bine, de adev r trebuie s  se desf oare adaptat vârstei, 
ca un sistem referen ial. De asemenea, trebuie avute în vedere i unele circumstan e particulare, 
printre care cele mai de seam  sunt împrejur rile concrete ale fiec rei m suri sau ac iuni cu caracter 
educativ, considerarea educa iei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurat  prin 
influen ele pe care le exercit  coabitarea, deprinderile, obiceiurile i întreaga comportare a tuturor 
membrilor grupului familial.  

Cultivarea dragostei de bine, de adev r are nevoie, mai ales, de ac iune i nu de verbalism, de 
activitate i nu de dialog, de descoperirea virtu ilor de c tre copil i nu de oferire a lor de c tre p rin i. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influen eaz  i 
modeleaz  persoana uman . Unii merg chiar mai departe i sus in c  ac iunea ei asupra persoanei e 
atât de mare, încât ea egaleaz  ac iunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul 
cercet rilor care vin dinspre psihanaliza, psihologia social  i sociologie sus inând c  familia este: 
adev ratul laborator de formare a persoanei. Transformarea individului în persoan  adic  în ;individ 
cu status social” este întâi de toate opera familiei. Sunt dou  cauze care explic  aceast  influen  a 
familiei asupra persoanei: una este legat  de faptul c  ac iunea familiei se exercit  mai de timpuriu 
iar a doua de acela c  mult  vreme familia e calea prin care se canalizeaz  oricare alt  ac iune de 
socializare, ea fiind identic  cu întreaga lume social  a copilului. 

Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te copilul i a c rui 
influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. 

Leg tura copilului cu familia este, din aceast  cauz , extrem de puternic  i – din multe puncte 
de vedere – de neînlocuit. 

Considerat  în substan ialitatea efectelor pe care le produce, familia îndepline te importante 
func iuni în procesul general al integr rii copilului în mediul social, fapt ce se reflect  asupra 
dezvolt rii sale: 
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- creeaz  o dependen  absolut  a copilului de membrii microgrupului familial: din punct de 
vedere fizic, psihic, material; 

- datorit  profunzimii rela iilor de tip afectiv, impactul emo ional pe care îl exercit  este maxim; 
- familia ofer  primele modele comportamentale, creeaz  primele obi nuin e i deprinderi (nu 

întotdeauna bine con tientizate i nici întotdeauna pozitive în con inut); 
- familia creeaz  o anumit  matrice existen ial , un stil comportamental care se imprim  asupra 

întregii evolu ii a individului i care va genera, de asemenea, rezisten  la schimb rile ulterioare care 
se impun; 

- influen a educativ  pe care o exercit  familia este implicit , face parte integrant  din via .
  

Educa ia copiilor se realizeaz  atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât i în 
cadrul activit ilor extra colare, un rol important fiind de inut de familie. Între factorii educa iei, 
familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial deoarece, în ordinea fireasc  a 
lucrurilor, educa ia începe în familie, unde se formeaz  "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de 
caracter" –dup  cum spunea Loisel. Familia î i aduce contribu ia în toate sectoarele educa iei, aici 
copilul f cându- i "ucenicia"   pentru via , cea moral  r mânând îns  esen ial  prin substan a pe care 
i-o imprim  familia. 

Întotdeauna ambian a, climatul din familie influen eaz , în raport cu natura sa, personalitatea 
copilului. Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma: "Nu trebuie 
s  face i în fa a copilului nimic din ce nu vre i s  imite". 

Zestrea de echilibru rela ional i adaptativ pe care copilul o mo tene te din tiparul reprezentat 
de familia sa este cea mai sigur  investi ie pe terenul viitoarei lui personalit i asigurându-i detenta 
realiz rii de sine i a succesului în general. Din contr , dac  este crescut într-un climat tensionat, 
conflictual, instabil, copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv i conjunctiv. Urmarea 
este, fie o puternic  motiva ie prosocial  de evitare a tot ce se aseam n  cu cele tr ite acas , fie într-
o motiva ie antisocial  ca expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de r zbunare permanent , de 
ur , rezultat al frustr rilor afective acumulate în primii ani de via .  

Pentru o bun  educa ie a copilului este necesar  conlucrarea familiei cu gr dini a, iar apoi cu 
coala. Apreciem c  buna cunoa tere a ceea ce copilul trebuie s  primeasc  i prime te concret din 

partea familiei, conjugat  cu o munc  metodic  pe baze tiin ifice, din gr dini , în condi iile unei 
bune colabor ri permanente dintre familie i gr dini , al unei îndrum ri suficiente a familiei 
reprezint  pârghii de baz  în munca de formare a pre colarului. 

Premisa de la care trebuie s  porneasc  aceast  colaborare este unitatea, comunicarea, 
continuitatea i competen a în munca educativ . O cunoa tere suficient  a ambelor p r i este dat  de 
o apropiere cu dublu sens familie-gr dini , gr dini -familie, apropiere care s  corespund  
interesului celor dou  institu ii: educa ia timpurie pentru via  a copiilor. 

Stabilirea unui program comun de educa ie în gr dini  i în familie, fixarea unor sarcini ale 
educa iei în familie care s  sus in , s  înt reasc  i s  întregeasc  munca educativ  din gr dini  sunt 
condi ii de asigurare a unei unit i de vederi a gr dini ei i familiei. De re inut c : faptele de ast zi 
ale copiilor reprezint  o prefigurare cert  a celor de mâine; deprinderile i convingerile "creionate" 
acum constituie baza modului de ac iune în viitor; atitudinile i comportamentele adul ilor cu care 
vin în contact (îndeosebi ale p rin ilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de c tre copii. 

În vederea educ rii copilului, sunt necesare i importante anumite cuno tin e i calit i pe care 
p rin ii trebuie s  le dovedeasc , ca de exemplu: pricepere, sim ul r spunderii, s n tate fizica i 
psihic  etc. 

Deseori p rin ii se plâng: "Nu tiu de ce nu m  ascult ! Ce m  voi face cu el când va fi mai 
mare?". Dac  aceast  problem  ar fi corect în eleas  de p rin i i ar ac iona în spiritul rezolv rii ei, 
f r  a genera paralelisme între gr dini  i familie, atunci nu ar exista deregl ri în conduita copiilor, 
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iar p rin ii nu- i vor pune întreb rile de mai sus. 

Prin investiga ia psihic  a copilului s u p rintele va descoperi imensul lor poten ial i apoi de 
a-l valorifica în opera de formare a unei personalit i de succes. 
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 “ROLUL P RIN ILOR I AL GR DINI EI / COLII                                                   
ÎN EDUCA IA COPIILOR” 

 

ED. S L JAN LIGGIA                                                                               
GR DINI A CU P. P.’’PITICOT’’ CEHU SILVANIEI, S LAJ 

 

„Eu sunt copilul. 
Tu ii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare m sur , dac  voi reu i sau voi e ua în via . 
D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire, 

Educ -m , te rog, ca eu s  pot fi o binecuvântare pentru lume.” 
(CHILD’S APPEAL, MAMIE GENE COLE) 

 

 

Acest apel este îndemnul oric rui copil “formulat”imediat dup  na tere i ,,adresat,, direct 
p rin ilor. 

Cum vom proceda îns ? Ce mijloace vom folosi? Cine va reu i mai bine? 

Vom vedea, veti spune, când copiii vor fi mari. 
i dac , atunci când vom vedea nu vom fi mul umi i, oare nu va fi prea târziu? 

Nu este mai bine, mai în elept, s  prevenim orice piedic   ce poate ap rea în calea îndeplinirii  
’’apelului” copilului nostru? 
De aceea, dac  dorim binele copilului nostru, frecventarea gr dini ei este o necessitate, 

deoarece tot ce  nu i se poate oferi in familie i se ofer  în gr dini . 
Prin urmare, între p rin i i educatoare trebuie s  existe un permanent dialog, o strâns  

colaborare pentru a putea r spunde apelului copilului. 
Unii p rin i aduc copilul la gr dini  pentru c  nu au cu cine s  îl lase cât timp sunt la servici. 

Al ii au  sprijin în îngrijirea lui, dar îl aduc totu i  la gr dini . În ambele variante p rin ii  doresc 
ca fiul  sau fiica lor s  înve e. Mul i cer dovada zilnic : o poezie, un cântecel, un desen, o fi , etc. 

P rintele, îns , trebuie s  re in  c  nu cantitatea de cuno tin e îi vor asigur succesul în viitor. 
Nu performan  trebuie s  a tept m de la activitatea din gr dini , ci stimulare, atitudine 

pozitiv , deprinderi i interes pentru cunoa tere. 

A furniza materiale interesante, a aprecia copilul în realiz rile sale cât de mici,a se ab ine de la 
repro uri în caz de e ec i a ajuta copilul cu bun voin  i afec iune s  dep easc  obstacolele-acestea 
sunt coordonatele pe care trebuie s  se întâlneasc  ac iunea educativ  a p rintelui i cea a educatoarei. 

Aceast  colaborare trebuie s  înceap  din prima zi de gr dini . 
Prin furnizarea de c tre p rin i a mai multe date despre copil, cunoa terea lui de c tre educatoare 

devine mult mai u oar . 

În func ie de nivelul de dezvoltare al copilului educatoarea selecteaz  metodele, formele, 
jocurile activit ile astfel încât procesul de formare i dezvoltare s  decurg  treptat i eficient. 
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Pentru ob inerea unor rezultate deosebite este necesar  antrenarea, implicarea p rin ilor în 
activit ile organizate de gr dini -activit i comune cu p rin ii, consiliere parental , activit i 
extracurriculare etc. 

Implicarea p rin ilor în ac iunile gr dini ei îi determin  pe ace tia s  în eleag  c  
responsabilitatea gr dini ei i cea a familiei converg spre un scop comun-formarea i educa ia 
copilului. 

Unitatea de ac iune a celor doi factori (gr dini -familie) în opera de formare a copilului este 
condi ionat  de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru i o bun  cunoa tere reciproc . 

Interesul comun al celor dou  institu ii trebuie s  determine o mi care cu dublu sens, familie-
gr dini , gr dini -familie, în vederea unei suficiente cunoa teri a ambelor p r i.          

În procesul educa iei rolul coordonator îl are gr dini a, iar mai apoi coala, îns  familia este 
aceea care contribuie prin sus inerea i continuarea a ceea ce unit ile de înv mânt se str duiesc s  
fac . 

Promovând participarea p rin ilor la activit ile din gr dini  i inând seama de op iunile lor, 
educatoarea este la curent cu aspecte specifice educa iei copiilor în familie i a ambientului acestuia 
astfel încât se poate stabili un sistem de cerin e i reguli ce pot fi aplicate i respectate atât la gr dini  
cât i acas . 

Copilul este o persoan  în formare,ceea ce nu înseamn  c  el trebuie luat mai pu in în 
considerare. 

Are sentimente,dorin e,optiuni,înclina ii,opinii.Este o persoan  unic ,special ,care se îndreapt  
pas cu pas spre vârsta adult . 

Faptul c  un copil are nevoie de sfaturile, sprijinul i încurajarea adultului nu înseamn  c  el 
este mai pu in decât un adult. 

Atât p rintele cât i educatoarea trebuie s  vin  în întâmpinarea tendin elor de dezvoltare,s  
stimuleze i s  creeze mediul propice pentru formarea i dezvoltarea lor. 

Atât p rintele cât i educatoarea au datoria, obliga ia educ rii si form rii copiilor de azi-adul ii 
de mâine. 

“Cei apte ani de acas  “este formula uitat  i de care se vorbe te tot mai mult în ultima 
perioad . 

Da, avem nevoie de aceast  perioad  a copil riei pe parcursul c reia familia cu sprijinul 
cadrelor didactice contribuie la formarea i dezvoltarea copiilor,la un volum de achizi ii acumulate 
pe parcursul celor “ apte ani de acas  “. 

Revenind la “apelul”copilului,s  nu uit m c  atât familia cât i gr dini a doresc împlinirea lui, 
îns  numai prin colaborare, înarma i cu mult tact, r bdare, dragoste i mult suflet. 

S  nu uit m c  am fost i noi cândva copii i am avut parte de sprijinul i c ldura celor din jur. 
Eu sunt copilul. 
Atât voi, dragi p rin i cât i tu, draga mea educatoare, ine i în mâinile voastre destinul meu! 

Educa i-m  v  rog, astfel încât s  fiu  o binecuvântare pentru lume! 
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FAMILIA I GR DINI A                                                                            
PARTENERI ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. Sale Claudia-Alexandrina 

Gr dini a cu P. P. Nr. 2 imleu Silvaniei 
 
 

”Educa ia este ac iunea de formare a individului pentru el însu i, dezvoltându-i-se o multitudine 
de interese.”- Herbart 

 

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera c  la na tere, natura 
înzestreaz  copilul numai cu „semin ele tiin ei, ale moralit ii i religiozit ii”, ele devin un bun al 
fiec rui om numai prin educa ie. Rezult  c  în concep ia sa, educa ia este o activitate de stimulare a 
acestor „semin e”, i implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât 
dac  este educat”. 

Pornind de la ceea ce spunea J. S. Bruner c  ,,singurul lucru cu totul caracteristic care se poate 
spune despre fiin ele omene ti este c  ele înva . Înv atul este atât de profund înr d cinat în om încât 
a devenit aproape involuntary … ,,specializarea noastr  ca specie este specializarea în înv are”, fiin a 
uman  este menit  s  înve e înc  de la na tere. Bazele capacit ii de a înv a se formeaz  din primii 
ani de via .  

Familia a fost i este considerat  un factor educa ional principal deoarece educa ia copilului 
începe din familie, odat  cu primii ani de via  ai copilului. În primul an de via , lumea copilului se 
restrânge la casa p rinteasc  i interactiunea lui este cea cu membrii familiei. În aceast  perioad , în 
general, mama este cea care se ocup  de educa ia copilului, aceasta având un rol predominant, nu 
doar în hr nirea acestuia ci i în oferirea celorlalte dimensiuni ale educa iei, între care: c ldura 
afectiv  i formarea deprinderilor elementare.  

Copilul, înc  din primii ani de via , solicit  toat  aten ia i energia adultului. Unii copii se 
integreaz  u or în grupuri de copii dar al ii, mai timizi, necesit  o aten ie deosebit  din partea 
adultului. De asemenea, copiii au nevoie de dragoste, ata ament, încurajare, stimulare intelectual , 
pe lâng  îngrijire, securitate i nutri ie. Responsabilitatea dezvolt rii copilului, în primii 2 ani de via  
revine în primul rând familiei sale.  

Educa ia joac  un rol deosebit în dezvoltarea copilului. Ea trebuie s  r spund  în primul rând 
nevoilor individuale i s  realizeze un echilibru între acestea i dezvoltarea social .            

„Educa ia este o form  de rela ionare interpersonal , în cadrul c reia se emit i se recep ioneaz  
mesaje(informa ii, modele, procedee, metode) i, în acela i timp, aflat în cea mai strâns  leg tur  cu 
devenirea psihic  a copilului. Ea este operator care leag  între ele particularit ile organiz rii ereditare 
a organismului infantil cu datele de construc ie furnizate de mediu.” E. Planchard afirma c  „ ...a 
educa înseamn  a modifica într-un sens determinat, înseamn  a dirija pe cineva de la o stare la alta”.   

Actul educa ional nu înseamn  doar informare, memorare, instruire i preg tire profesional  ci 
presupune punerea unui accent deosebit pe dezvoltarea personalit ii copilului urm rind s -i formeze 
orizontul cultural, s -i sus in  eforturile, s -i l rgeasc  interesele, s -i regleze succesiunea ac iunilor, 
s -i determine progresiv orientarea i s -i optimizeze procesul de socializare.  

În zilele noastre se vorbe te foarte mult despre educa ia timpurie. Educa ia timpurie se refer  la 
perioada de vârst  0-6/7 ani i presupune un tip de educa ie care are în vedere ac iuni specifice 
îndreptate asupra familiei-formarea copilului în familie, comunit ii-prin institu ii educa ionale 
specifice(cre a i gr dini a) i copilului cu scopul cre terii, îngrijirii i educ rii personalit ii acestuia.  
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Dup  ce copilul ajunge la gr dini , sarcinile educa iei se împart între gr dini  i familie. 
Copilul are nevoie simultan de hran  s n toas , de îngrijire atent , de aten ie i c ldur , de stimulare, 
de încredere, de r bdare i de un mediu prielnic în care s  se dezvolte.  

Gr dini a este primul mediu educativ de tip organiza ional pe care îl cunoa te copilul. În 
gr dini  educa ia se realizeaz  atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât i în cadrul 
activit ilor extra colare. De asemenea, în gr dini  accentul se pune pe cele 5 domenii de dezvoltare: 
A. Dezvoltrea fizic , a s n t ii i a igienei personale, B. Dezvoltarea socio-emo ional , C. Capacit i 
i atitudini fa  de înv are, D. Dezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citirii i scrierii 
i E. Dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea lumii, pentru asigurarea dezvolt rii depline, complexe i 

pentru observarea evolu iei copilului. Gr dini a ofer  programe instructiv-educative stabile, coerente 
ce permit egalizarea anselor educa ionale, oferind acces la integrarea colar  i social  a tuturor 
copilului.  

O condi ie important  în derularea eficient  a procesului instructiv-educativ din gr dini , va fi 
întotdeauna asigurarea unui raport direct propor ional între cei doi factori implica i în dezvoltarea la 
acest  vârst : familia i gr dini a. Asigurarea unei comunic ri de tip conexiune invers  va crea un 
durabil dialog între ace ti factori, cu rol de autoreglare a procesului intructiv-educativ, în vederea 
unei bune cunoa teri  i dezvolt ri  a personalit ii copilului pre colar. P rin ii trebuie sprijini i s  î i 
cunoasc  copiii, s  le identifice nevoile i s  sprijine dezvoltarea i cre terea lor armonioas .  

Gr dini a prin jocurile i activit ile variate pe care le ofer  pre colarului contribuie în mare 
m sur  la dezvoltarea acestuia prin practici educa ionale i de îngrijire care r spund nevoilor i 
poten ialului copiilor. 

Perioada pre colarit ii, care se supune perioadei preoperatorii identificat  de c tre J. Piaget, 
este o perioad  de intens  dezvoltare a copilului, marcat  de achizi ii remarcabile care se îndreapt  
treptat de la cantitate la calitate i diversitate, în planurile de analiz  cognitiv sau psihosocial. B.S. 
Bloom consider  c  50% din dezvoltarea copiilor are loc pân  la 4 ani i 75% pân  la 8 ani. 
Curiozitatea spontan  a copiilor, manifestat  la aceast  vârst  prin întreb ri se transform  treptat într-
o activitate intelectual  intensiv .  

Copilul este un subiect activ în procesul înv rii, iar dezvoltarea copilului este dependent  de 
interac iunile cu ceilal i, organizarea mediului i activit ilor/situa iilor de înv are, special creat de 
adult. În acest context, jocul este activitatea fundamental  a copilului în gr dini . Jocul, definit de 
Jean Piaget ca „pol al exerci iilor func ionale în cursul dezvolt rii individului”  este un instrument 
autentic al min ii. Prin joc, copilul î i manifest  personalitatea, î i satisface curiozitatea, nevoia de 
explorare, de a cunoa te tot ce-l înconjoar , î i dezvolt  interesul pentru cunoa tere, î i valorific  
poten ialul de care dispune, totul fiind în raport cu ansamblul vie ii mintale i al adapt rii intelectuale.             

Un rol foarte important în educa ia copilului îl are dezvoltarea socio-emo ional  deoarece este 
strâns legat  de dezvoltarea unor procese cognitive care au loc în via a copilului: achizi ionarea 
limbajului, în elegerea rela iei cauz -efect, capacitatea de transfer, de generalizare i capacitatea de 
reglare a aten iai i nu numai. Educa ia socio-emo ional  nu se poate realiza doar prin activit i special 
proiectate în gr dini . Dezvoltarea i educa ia socio-emo ional  a copilului se recomand  a fi 
abordate din trei perspective: cea a copilului, a p rintelui i a profesioni tilor din gr dini .  

Comportamentul, atitudinea i limbajul adul ilor din jurul copilului, fie ace tia p rin i sau 
educatori, influen iaz  echilibrul emo ional al copiilor. Copilul trebuie sprijinit s  în eleag  corect 
cauza propriei emo ii, pentru ca, în timp, s  dobândeasc  o abilitate cognitiv  care mediaz  
dezvoltarea emo ional  i social , i anume ra ionamentul i capacitatea de a se autoregla din punct 
de vedere emo ional. 

Comportamentele p rin ilor i educatoarelor constituie adev rate modele de înv are a 
abilit ilor de via  ale copiilor pre colari. Toate reac iile adul ilor din jurul copiilor cognitive, 
emo ionale i comportamentale influen eaz  i modeleaz  atitudinile i comportamentele copiilor. 
Copiii pre colari adeseori imit  comportamentele adul ilor.  

Pe lâng  gr dini , un rol deosebit îl are familia în domeniul educa iei morale. Sintagma 
româneasc  a „celor 7 ani de acas ” vizeaz  tocmai educa ia moral  - comportamentul. 
Comportamentul elevat – civilizat, moral, nu apare de la sine ci doar în m sura în care p rin ii se 
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preocup  de formarea lui, prin modelul pe care îl ofer  copiilor, care se vor str dui s -l imite. Marele 
pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma: "Nu trebuie s  face i în fa a 
copilului nimic din ceea ce nu vre i s  imite." 

P rin ii sunt principalii colaboratori i parteneri ai gr dini ei în ceea ce prive te educa ia 
copiilor pre colari. Rela ia educatoare-p rin i are un rol important în cre terea calit ii moral civice a 
copiilor pre colari.  

De asemenea, important  este implicarea i cooperarea p rin ilor în actul educa ional deoarece 
aceasta permite cadrelor didactice s  se bazeze pe experien a i pe cuno tin ele p rin ilor, iar p rin ilor 
le permite s  beneficieze de cuno tin ele i sprijinul personalului specializat. Programele de educa ie 
din gr dini  cuprind i elemente de consiliere i educa ie a p rin ilor pentru o mai bun  educare i 
dezvoltare a copiilor.  

Gr dini a fiind o institu ie de educa ie are rolul de a oferi spijin educativ at t  pentru copii cât 
i pentru p rin i. Ea dezvolt  rela ii educative din care principalul beneficiar este copilul.  
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COALA I FAMILIA - PILONI AI EDUCA IEI 

 

 Prof. Samson Claudia Angela,                                                                          
coala Gimnazial  Cioc ne ti 

 
 
 
 

   Educa ia este prioritatea fundamental  a oric rei societ i ce dore te s  se dezvolte. Familia 
i coala sunt agen i educativi cu o influen  major  asupra form rii i dezvolt rii personalit ii 

copilului. Un factor important îl constituie raporturile dintre cele dou  instan e educative, atitudinile 
reciproce pe care le dezvolt , pozi ia pe care o adopt  fiecare în rela ia coal -familie. Educa ia nu 
este un proces de care este responsabil  în mod exclusiv coala, dar nici p rin ii; este un proces al 
c rui succes depinde de colaborarea dintre cele dou  p r i implicate.  

Educa ia copilului este scopul comun al familiei i al colii, care poate fi realizat eficient doar 
printr-o rela ie de parteneriat ce presupune: în elegerea rolurilor, divizarea competent elor, 
responsabilit ilor i a func iilor între p r ile implicate, învestirea comun  a resurselor de timp, 
împart irea informa iilor, precum i solu ionarea în comun a situa iilor problematice. Ca parteneri 
într-o rela ie, este normal ca p r ile implicate s  aib  anumite a tept ri una fa  de cealalt . Oricare 
ar fi a tept rile, esen ial  este încrederea.  

P rin ii trebuie s  aib  încredere în cadrele didactice, dar i s  aib  grij  s  nu proiecteze asupra 
copiilor propriile amintiri nepl cute pe care le-ar putea avea din perioada colii. Ei trebuie s  le 
recunoasc  cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind o adev rat  
meserie, nu doar o simpl  ocupa ie. În condi iile în care coala reprezint  pionul principal al educa iei 
tinerei generatii, dar nu suficient, educa ia de tip familial devine necesar , cu atât mai mult cu cât 
bazele form rii personalit ii se pun în mediul familial. Familia este prima coal  a copilului. Ea este 
cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de protec ia acestuia, exercitând o 
influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân, uneori, întip rite pentru toat  via a în profilul moral 
– spiritual al acestuia.   

Familia ocup  un loc aparte în sistemul institu ional al educa iei. Ac iunea ei pe întreaga 
perioad  a dezvolt rii include i toate laturile form rii personalit ii. Ea reprezint  unul dintre mediile 
de socializare i educare din cele mai complete, datorit  posibilit ilor pe care le are, de a-l introduce 
pe tân r în cele mai variate situa ii i de a ac iona asupra lui prin cele mai complexe i fire ti mijloace. 
Familia ofer  primele informa ii despre lumea care-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , 
dar i climatul socio-afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale. Succesul educa iei inclusive este 
asigurat de comunicarea dintre familie i coal .   

Copiii au rezultate bune la coal , se integreaz  dac  familiile se intereseaz  îndeaproape de 
educa ia lor. P rin ii sunt cei care cunosc cel mai bine copilul i reprezint  o important  surs  de 
sfaturi pentru profesori. coala incluziv  i toate cadrele didactice trebuie s  creeze un mediu primitor 
pentru implicarea familiei. Atunci când colile, familiile i comunitatile colaboreaz  ca parteneri, 
beneficiarii acestei colabor ri sunt elevii. Profesorii i p ri ii trebuie s  înve e unii de la al ii s  
discute   s  aleag  împreun  alternativele cele mai potrivite pentru copil. 

Parteneriatul cu p rintii reprezint  o strategie care se poate realiza atunci când ace tia sunt 
priviti de c tre personalul didactic al colii ca participan i activi la educarea copiilor, ei aducând o 
contribu ie rel  i  valoroas  în acest demers, atunci când p rintilor li se acord  un rol important in 
luarea deciziilor referitoare la activit ile extra colare, propun sugestii pentru alegerea unor teme tip 
dezbateri care s  corespund  cu nevoile reale ale copiilor, pliate pe necesit ile i particularit ile 
individuale ale acestora, când profesorul are un  rol de mediator care încurajeaz  p rin ii s  r spund  
la diverse întreb ri, s  schimbe i s   formuleze opinii. 
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Parteneriatul are un rol deosebit în func ionarea colii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia i 
ofer  beneficii ambelor p r i, dar mai ales copiilor: ajut  profesorii în munca lor, perfec ioneaz  
abilit ile colare ale elevilor,  îmbun t esc programele de studiu si climatul colar, îmbun ta esc 
abilit ile educa ionale ale p rin ilor elevilor, dezvolt  abilit ile de lideri ale p rin ilor, faciliteaz  
leg tura dintre familii, personalul colii i al comunita ii, ofer  servicii i suport familiilor, creeaz  o 
atmosfer  mai sigur  în coal , sprijinind managementul colii.  

Scopul cre rii unor astfel de parteneriate este dorin a comun  de a ajuta elevii s  ob in  rezultate 
foarte bune în acumularea cuno tin elor la coal , dar i pentru preg tirea lor de viitori adul i. Atunci 
când elevii, p rin ii, comunitatea devin i se consider  parteneri în educa ie, în jurul elevilor se 
formeaz  o comunitate de suport, care poate func iona ca un angrenaj bine pus la punct. Exist  variate 
tipuri de  activit i care contribuie la consolidarea parteneriatului: „Ziua por ilor deschise”– un 
eveniment în care membrii familiei au posibilitate s  viziteze copiii în timpul orelor de clas , s  le 
observe comportamentul i atitudinea fa  de activitatea de înv are, fa  de profesor, de ceilal i 
colegi, „Serb rile colare” -evenimente de o importan  deosebit  în activitatea elevilor i în via a 
familiilor acestora, atît din punct de vedere afectiv, cât i cognitiv, oferind ocazia elevilor de a se 
manifesta într-o manier  personal  i original ., „ edin ele cu p rin ii” –întâlniri tematice organizate 
de c tre cadrele didactice, în care au loc exerci ii de intercunoa tere, de autocunoa tere, de cunoa tere 
a copilului,  în cadrul c rora se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se genereaz  
situa ii în care p rin ii trebuie s  dea solu ii. 

Parteneriatele cu familiile copiilor nu mai sunt considerate doar o simpl  activitate op ional  
sau o problem  de natura rela iilor publice. Trebuie avut în vedere c  colile sunt organiza ii 
responsabile pentru educa ia formal  a copiilor i a adolescen ilor i au obliga ia s  se achite de 
aceast  responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include i familiile si comunita ile. Dac  
p rin ii i cadrele didactice lucreaz  împreun , se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar cerin ele 
sale pot fi îndeplinite.  

Un parteneriat între familie i coal  nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape 
bine planificate. Aceast  planificare duce la stabilirea unei rela ii de încredere i cooperare activ  cu 
cadrele didactice i al i profesioni ti, familia fiind unul dintre factorii a c ror contribu ie este foarte 
important  în procesul de integrare colar  a copiilor. 
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Sfaturi pentru p rin i 

                                                                        

Profesor înv mânt primar, Samson Dorina 

coala Gimnazial , Comuna Urecheni, Jude ul Neam  

 
Drumul c tre succesul unui copil este de fapt responsabilitatea tuturor celor cu care el intr  în 

contact ca s  îi asigure o educa ie i o dezvoltare socio-emo ional  bazat  i pe cunoa terea i 
aplicarea bunelor maniere. 

Familia este prima coal  unde copiii primesc lec ii de via , indiferent de inten iile 
protagoni tilor. Putem spune c  cei 7 ani de acas  reprezint   oglinda  educa iei pe care p rin ii o 
ofer  copiilor în prima parte a copil riei. Speciali tii sus in c  regulile de comportament i educa ie 
oferite în primii 7 ani de via  ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educa ia unui copil nu const  numai în a-l înv a s  scrie, citeasc  i a deveni un bun exemplu 
la coal . Educa ia se reflect  în toate domeniile de dezvoltare: social , psihologic , intelectual-
cognitiv  etc. Cei 7 ani de acas  sunt adesea caracteriza i prin cât de manierat este copilul în 
interac iunile cu ceilal i. 

Dar începutul colii este un eveniment care creeaz   emo ii în inimile multor copii. Acum 
copilul înva  cum s  rela ioneze adecvat cu al ii, cum s  se organizeze, ce înseamn  s  respec i un 
program, înva  s  ia decizii, s - i st pâneasc  anumite dorin e, s  renun e la o serie de lucruri, s  
socializeze, s  se integreze în colectivitate, s  se adapteze într-un cuvânt.  

Asemenea unui ritual anual, începutul anului colar este un moment bun s  ne întreb m: ce 
putem face pentru ca acest nou an sa fie mai productiv din punct de vedere colar, mai pl cut din 
punct de vedere social i cu progrese cât mai vizibile în rela iile cu lumea înconjur toare? 

 Pentru p rin i sunt necesare câteva sfaturi vizând o serie de principii morale de ordin practic, 
privind educa ia copiilor în mediul familial. 

Cuvintele cel mai des întâlnite în educa ia copiilor, înc  de când trec pragul vârstei de 1 an par 
s  fie: ,,Nu pune mâna acolo, nu ai voie, nu te duce acolo etc.”. Le interzicem de mici s  înve e ce 
este lumea... în loc s  le-o ar t m i s  în elegem al turi de ei c  toate ac iunile noastre  au o explica ie 
i c  suntem rezultatul a ceea ce facem. Prin povesti de exemplu, îi putem  insufla valorile pe care 

dorim s  le transmitem copilului nostru. Este recomandat s  îi educ m gustul pentru libertate i s -l 
înv m s  îndr zneasc . S -l înv m c  are voie orice atâta timp cât respect  legea, morala i 
normele bunului sim . Înv m copilul s  fie punctual, s  pre uiasc  timpul propriu i pe al altora, s  
fie atent pentru a pune în eviden  evenimentele ce urmeaz  i termenele limit . Important este s  
stabilim împreun  programul de diminea : ora de trezire, regulile i programul de la baie, îmbr catul, 
luarea unui mic dejun s n tos. 

Copiii preiau prin comportament ceea ce v d în cas , în familie.  
Ca i p rin i, este de preferat s  evit m vocile ridicate, tensiunea, nemul umirile exprimate în 

mod violent, repro urile sau cuvintele urâte. Chiar dac  a doua zi acestea nu se v d neap rat în 
comportamentul copilului, cu timpul î i vor pune amprenta asupra personalit ii lui de mai târziu. 
Discu iile aprinse i zgomotoase îi vor crea impresia c  totul se rezolv  prin confruntare. Trebuie s  
avem grij  s  nu-i lez m demnitatea în fa a colegilor f cându-i observa ii negative în public. Nu vom 
critica un copil în fa a altui copil i nu vom manifesta mai mult  aten ie pentru unul dintre ei în cazul 
în care sunt fra i. Trebuie s -i ascult m pe fiecare dintre ei i s  încerc m s  îi înv m 
comportamentele pozitive prin puterea exemplului. Îl vom înv a s  împrumute lucrurile, s  le cear  
folosind,,te rog” i s  mul umeasc  la înapoiere. Îi ar t m cum s  r spund  colegilor violen i, îi 

729



spunem s  nu treac  sub t cere ce i se întâmpl , s  anun e profesorii i p rin ii imediat, s  plece repede 
de la locul conflictelor fizice pentru a nu deveni victim , s  nu r spund  prin violen  la violen e.  

Îl vom înv a s  se comporte civilizat mai ales în public: s  cedeze locul în autobuz; s  nu 
vorbeasc  zgomotos, ci discret i politicos, s  salute, s  aplaneze conflictele, s  fie atent i grijuliu cu 
copiii mai mici, cu cei nevoia i sau cu cei cu dizabilit i, s  respecte mediul i s  aib  grij  unde 
arunc  resturile alimentare sau de eurile, s  foloseasc  expresiile,,te rog” i,,îmi dai voie”, ,,îmi cer 
scuze”, ,,îmi pare r u” sau ,,pot s  te ajut?”. Înv m copilului s  îi pese de felul în care p streaz  
lucrurile i s  deprind  responsabilitatea de a se îngriji de el i de ceilal i.  

Propunem copilului jocuri i programe educative pe calculator, din care s  înve e atât noi 
cuno tin e, cât i noi comportamente. Ar fi de preferat ca primele înv minte ale copilului s  fie 
desprinse din c r i i lecturi, gustând frumuse ea  pove tilor, spiritul lecturii, vocabularul bogat, sim ul 
moral-estetic i latura moral-emo ional . Îi vom controla lecturile, le vom discuta împreun , vom 
dezbate soarta personajelor, principiile lor de via  i important este s  desprindem înv tura. 

Vom negocia ce fel de haine, pantofi, rucsac, tunsori se poart . Vom avea grij  de statutul social 
care este foarte important pentru noi to i, iar copiii nu trebuie s  fac  excep ie. Deci, nu îi vom 
subestima sentimentele i dorin a de a se integra social, ci mai bine încerc m s -l ajut m s  se 
integreze, în limitele valorilor, gusturilor estetice i ale posibilit ilor financiare din familia fiec ruia. 
Îi vom permite s - i aleag  rechizitele i hainele, dar in limitele unui buget stabilit în prealabil. Dac  
observ m c  vrea prea multe, încerc m s  temper m aceast  pornire prin oferirea unor variante de 
alegere: ,,Î i iau ghiozdan nou, de i e bun i cel vechi, îns  la ce vei renun a anul acesta? ” Vom crea 
o negociere care s  nu-i permit  s  i se dea totul de-a gata. Îl înv m c  nimic nu i se cuvine pur i 
simplu. 

Decât prea mult televizor, mai bine mai mult  conversa ie. Rolul pasiv de telespectator nu-i 
dezvolt  imagina ia, creativitatea. Deschidem  un atlas i îi cerem s  ne citeasc  despre animale, s  
ne relateze ce tie el. Dac  vom  ti  s -i stârnim curiozitatea, vom avea o conversa ie interesant , ne  
va pune o mul ime de întreb ri.  

Ne vom ar ta bucuria fa  de ei i  dragostea în orice moment, iar într-o zi ne vor demonstra c  
au crescut i c  am tr it al turi de ei, cei mai frumo i ani, anii copil riei, care nu se mai repet . Astfel, 
suntem împlini i, ne-am îndeplinit misiunea i nimeni nu va putea afirma c -i lipsesc copilului meu 
cei 7 ani de acas ! 
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Familia i coala, parteneri în educa ia copilului 

- studiu de specialitate- 

Prof. înv. primar Sanda Marinela, 

c. Gimn. ”Alexandru tefulescu, Tg-Jiu, Gorj 
 

 

Factorii de baz  care contribuie la des vâr irea propriei educa ii a unui copil sunt coala i 
familia. Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , 
sentimentelor. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral i estetic. coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se 
desf oar  procesul de înv mânt, personalitatea copilului. coala nu poate s - i ating  scopurile 
f r  sus inerea familiei i invers. 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite, con tient sau nu, o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii.  coala nu 
poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât i a colii, are 
roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz  i nici nu se înlocuiesc 
una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin asigurarea de 
materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, blânde e, în elegere, 
disponibilitate.  

La art. 3 din Legea educa iei na ionale/ 2011 sunt descrise principiile care guverneaz  
înv mântul preuniversitar i superior, precum i înv area pe tot parcursul vie ii din România: 
principiul echit ii, în baza c ruia accesul la înv are se realizeaz  f r  discriminare; principiul 
calit ii, în baza c ruia activit ile de înv mânt se raporteaz  la standarde de referin  i la bune 
practici na ionale i interna ionale; principiul relevan ei, în baza c ruia educa ia r spunde nevoilor de 
dezvoltare personal  i social-economice; principiul eficien ei, în baza c ruia se urm re te ob inerea 
de rezultate educa ionale maxime, prin gestionarea resurselor existente; principiul descentraliz rii, în 
baza c ruia deciziile principale se iau de c tre actorii implica i direct în proces; principiul r spunderii 
publice, în baza c ruia unit ile i institu iile de înv mânt r spund public de performan ele lor; 
principiul garant rii identit ii culturale a tuturor cet enilor români i dialogului intercultural; 
principiul asum rii, promov rii i p str rii identit ii na ionale i a valorilor culturale ale poporului 
român; principiul recunoa terii i garant rii drepturilor persoanelor apar inând minorit ilor 
na ionale; principiul asigur rii egalit ii de anse; principiul autonomiei universitare; principiul 
libert ii academice; principiul transparen ei, concretizat în asigurarea vizibilit ii totale a deciziei i 
a rezultatelor, prin comunicarea periodic  i adecvat  a acestora; principiul libert ii de gândire i al 
independen ei fa  de ideologii, dogme religioase i doctrine politice; principiul incluziunii sociale; 
principiul centr rii educa iei pe beneficiarii acesteia; principiul particip rii i responsabilit ii 
p rin ilor; principiul promov rii educa iei pentru s n tate, inclusiv prin educa ia fizic  i prin 
practicarea activit ilor sportive; principiul organiz rii înv mântului confesional potrivit cerin elor 
specifice fiec rui cult recunoscut; principiul fundament rii deciziilor pe dialog i consultare; 
principiul respect rii dreptului la opinie al elevului - beneficiar direct al sistemului de înv mânt. 

Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 
evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 
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conduite de via , atât de necesar . Po i s  finalizezi patru facult i i s  ai la activ trei doctorate, dar 
acestea nu sunt atât de relevante ca cei apte ani de acas , ca a ti s  te respec i pe tine i pe cei din 
jur, nu sunt atât de relevante ca a te purta cu demnitate, conform principiilor i valorilor tale, ca a 
avea o identitate stabil  i un sim  al coeren ei în ac iunile tale.  

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea i respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali.  

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: 

- institu iile educa iei: familie, coal  i comunitate; 

- agen ii educa ionali: copil, p rin i, profesori, speciali ti în rezolvarea unor probleme 
educa ionale; 

- membri ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii i dezvolt rii copilului (medici, 
factori de decizie, reprezentan i ai bisericii, ai poli iei). 

P rin ii, copiii i comunit ile se influen eaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile copiilor, poate determina multe dintre valorile lor. De 
asemenea, p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.   

Activitatea educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat , de alte influen e 
educative ce se exercit  asupra copilului. Educa ia pe care copilul o prime te în familie, în coal  i 
de la comunitate este cea care des vâr e te fiin a uman . Implicarea p rin ilor joac  un rol important 
în cadrul interven iei colare. Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei 
i cresc aspira iile, atât ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i.  

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale 
(despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice), ea fiind cea care ar trebui s  dezvolte 
spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de 
modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are, asigurându-i copilului cele necesare 
studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,,cei apte ani de acas ”. Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor, într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie.  

Între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare, care se poate realiza prin vizite 
reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. Un parteneriat familie - coal  este rela ia cea mai profitabil  
pentru toti cei ce particip  la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  
acela i subiect este copilul nostru i colarul nostru. Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în 
ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce 
momente s -l sus in  pe colar, în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.  

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 
factorul decisiv i pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
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la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului. Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât 
mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii. Colaborarea dintre coal  i 
familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune, când 
este vorba de interesul copilului. Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea 
unor rela ii pozitive între familie i coal . Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt 
eficiente ambilor factori. Dac  ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau 
în calcul: calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); percep iile fiec ruia; atitudinile 
care îi caracterizeaz ; caracteristicile institu iei colare; caracteristicile familiei; modul de 
comunicare. 

Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: prezen a la edin e i lectorate; asistarea elevilor în 
efectuarea temelor; participarea la activit i cultural - artistice i sportive; organizarea unor expozi ii, 
serb ri, excursii; organizarea unui col  verde în coal ; atragerea unor fonduri pentru coal ; 
sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 

O comunicare optim  înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaz / blocheaz  
o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  evolu ia elevului, 
rezultatele colare i natura comportamentului. 

Factorii care favorizeaz  comunicarea: 

 - transmiterea informa iilor de c tre înv tor/ diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 

 - evitarea analiz rii critice sau a blam rii p rintelui; 

 - mediul ambiant de discu ie pl cut; 

 - capacitatea înv torului de a mobiliza p rin ii s  comunice i de a le asculta problemele; 

 - evitarea subiectelor care privesc elevii problem  (discu ii individuale cu ace tia); 

 - rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 

 - sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 

Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal  - familie: teoria profesionalismului i teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal , un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând, 
în mare m sur , dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral - civic propus de coal  
(comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste i corectitudine) g se te un r spuns pozitiv 
în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care, printr-o 
atitudine nep rtinitoare, îi poate ajuta. A adar, colii îi revine sarcina s  identifice situa iile problem  
din familiile copiilor, s  dirijeze, pe cât posibil, strategiile educative în favoarea elevului i s  
con tientizeze c  rela ia de colaborare coal  – familie este determinant  în educarea copiilor. 

Orientarea colar  i profesional  constituie cea mai important  preocupare a familiei i unul 
dintre punctele comune pe care aceasta le are cu coala. Cei mai mul i p rin i sunt bine inten iona i 
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în alegerea unei coli pentru copilul lor, dar de multe ori, buna inten ie i buna credin  sunt tocmai 
sursele gre elilor lor deoarece acestea nu in loc de competen .  

Gre elile  p rin ilor  decurg  uneori  i  din  prea  marea  dragoste  pe  care  o  poart   copiilor, 
de aceea între familie i coal  trebuie s  existe o permanen  colaborare. Un parteneriat familie - 
coal  constituie rela ia cea mai profitabil  pentru to i cei ce particip  la acest demers.  

Parteneriatul  va  fi  eficient  dac   fiecare  parte  va  re ine  c   acela i  subiect  este, în acela i 
timp, copil i colar. Cadrele didactice afl  cum este fiecare colar, în ce mod  ajunge  mai  repede 
la succes, ce îl intereseaz  i îl pasioneaz , iar p rin ii vor afla care sunt momentele în care trebuie 
s  îl sus in  pe colar i cum trebuie s  îl motiveze. coala este factorul decisiv în formarea unui om 
apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii. 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Prof. înv. primar Sandor Eva - Eszter                                                                    
coala Gimnazial  ,,Miron Neagu”,                                                                     

structura coala Gimnazial  ,,Nicolae Iorga”, Sighi oara, jud. Mure  
 

 
Educa ia reprezint  un proces complex prin care cei specializa i ac ioneaz  asupra individului 

printr-un lan  de ac iuni care sunt în concordan  cu cerin ele impuse de societate, ac iuni care au rolul 
de a transforma individul în personalitate autonom , creativ  i capail  sa se intereze în societate.  

Educa ia, îns , nu se realizez  doar într-un mediu organizat, formal, doar de speciali ti, educa ia 
fiind planificat  pe diferite discipline cu o program  adecvat , dobândit  prin participarea la o 
institu ie, ci ea se realizeaz  i în cadre nonformale i informale. Aceasta poate începe înc  de la 
na tere i se manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Educa ia informal  se refer  la modul în care persoanele înva  în afara clasei. Un elev care 
face parte dintr-un sistem educa ional formal poate avea parte i de o educa ie nonformal . De pild , 
un copil de clas  primar  poate sus ine educa ia formal  frecventând coala, iar dup  s  participe la 
programe after school, precum cursuri de limbi str ine, tabere sau excursii, care îi ajut  s - i 
descopere i alte abilit i. Un alt tip de înv are în afara institu iilor tradi ionale este educa ia 
informal .  

Aceasta reprezint  echilibrul dintre metoda formal  i cea nonformal . Acest tip de educa ie 
include, de asemenea, orice informa ie nou  pe care p rintele o pred  copilului, ca de exemplu, atunci 
când mama îl înva  pe copil s  se spele pe mâini dup  ce folose te toaleta. Practic, toate informa iile 
acumulate în afara s lilor de clas  pot fi considerate a fi educa ie informal . 

Un rol important în dezvoltarea omului îl joac  atât familia, cât i coala. Familia constituie 
mediul în care copilul se na te, tr ie te primii ani ai existen ei personale, se dezvolt  i se formeaz  
pentru via . Ea reprezint  un prim instrument de reglare a interac iunilor dintre copil i mediul social. 
Are rolul central de asigurare a condi iilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copil riei 
i care stau la baza structur rii personalit ii individului. Ea este prima institu ie de educa ie moral  
i pentru prima copil rie este mediul educativ prin excelen . Pentru orice persoan  (copil, adolescent, 

tân r, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea i afirmarea 
lui, asigurând condi ii de securitate i protec ie, atât fizic  cât i psihic , în orice perioad  a vie ii. 
Aici se contureaz  concep ia despre via  i conceptul de sine. 

În familie copilul poate înv a deprinderi ca: 
 

- ordine; 
- igien ; 
- cur enie i exprimarea propriilor nevoi; 
- bune maniere i comportament în diverse situa ii; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a rela iona cu ceilal i i de a r spunde la diverse provoc ri ale mediului înconjur tor 
(este certat de cineva, i se ia juc ria de c tre alt copil, nu prime te cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc);  
- concentrarea aten iei; 
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- perseveren a în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor i motiva iilor atunci când vrea s  fac  ceva. 

 
coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei generatii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ 
la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer colii rolul decisiv 
în formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 
de cerin ele vie ii sociale. 

 
Cu toate acestea familia i coala se completeaz  una pe cealalt . coala nu poate face ceea ce 

p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât i a colii, are roluri bine definite, 
iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu se înlocuiesc una pe alta. Pentru 
ca misiunea colii s  dea randament, familia trebuie s  sprijine ac iunile acesteia i s  se implice activ. 
Acest lucru se poate realiza prin implicarea familiei în activit ile propriu-zise desf urate la clas , 
prin diverse discu ii purtate împreun  cu înv torul sau profesorul în orele de consiliere i pur i 
simplu prin discu iile purtate între p rin i i copii, prin motivarea copiilor de c tre p rin i în a se 
implca în activit ile colare, prin lude, prin monitorizarea permanent  a activit ilor copiilor. 

 
În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i 

scop - formarea personalit ii umane integrale i armonioase. Pân  la cuprinderea într-o unitate de 
înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt 
ponderea se schimb , rolul mai mare îl are coala, dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de 
neglijat. Între ac iunile educative ale celor doi factori exist  mai degrab  un raport de 
complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 
prof. înv. primar SANDOVICI LILIANA 

c. Gimnazial  ,,Hatmanul endrea” Dolhe tii Mari, jud. Suceava 

 
 
 

coala i familia sunt factori institu ionali determinan i în des vâr irea educa iei copiilor. În 
prezent, educa ia este un fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i 
a culturii, c tre genera iile de copii i tineri, în vederea preg tirii lor pentru integrarea în societate. 

coala este o institu ie social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Rolul 
colii este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e, conform programelor colare, ci i 

de a stimula calitatea de om. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , 

sentimentelor. În dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral i estetic, rolul 
p rin ilor este important. Primele no iuni educative pe care copilul le prime te sunt cele din familie. 
Activit ile desf urate împreun  cu copilul îi valideaz  acestuia sentimentul de iubire al p rin ilor, 
îi ofer  momente frumoase. Servirea mesei împreun , povestea de sear , plimbarea în parc al turi de 
p rin i, participarea la ac iuni/evenimente de familie sunt câteva din momentele pe care p rin ii le pot 
petrece al turi de copilul lor. 

Al turi de familie, coala influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul 
instructiv-educativ, personalitatea copilului. coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin 
valorizarea si respectarea identit ii sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i 
atragerea în procesul didactic i cu toate resursele educative ale societ ii pe care le identific  i le 
folose te activ. 

Ac iunile în care se implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, 
atât ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Se întâmpl  totu i ca ceea ce consider  
p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea ce are 
nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renun area 
la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie.                           

Între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite 
reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. O sarcin  a colii e s  identifice situa iile-problem  din 
familiile copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului i s  
con tientizeze c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în educarea copiilor. 

Multe familii din satul nostru manifest  o mare încredere în rolul pe care coala îl are asupra 
dezvolt rii copilului, pe când altele sunt dezinteresate. În fiecare an colar am desf urat activit i 
extracurriculare cu sprijnul sau participarea efectiv  a p rin ilor. ,,1 Decembrie- Ziua Na ional  a 
României’, „În a teptarea lui Mo  Cr ciun!”, „Mam , te iubesc!” sunt doar câteva activit i realizate 
în parteneriat cu p rin ii elevilor. 

Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când p rin ii sunt parteneri cu coala în 
educa ia copiilor lor, rezultatele determin  performan a elevilor, o mai bun  frecventare a colii, 
reducerea ratei de abandon colar i sc derea fenomenului delincven ei. Parteneriatele reprezint  o 
component  esen ial  în organizarea i desf urarea activit ii în coal  i în clasa de elevi. Prezen a 
i implicarea p rintelui în activit ile copilului îi ofer  acestuia acel sentiment al siguran ei c  nu este 

singur pe drumul form rii sale. P rintele devine pentru copilul s u un model de via , de r bdare, de 
afec iune, de iubire pentru aproapele s u.  
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P rintele, partener în procesul de educa ie al propriului copil, este un p rinte care apreciaz  
coala, educa ia, cadrele didactice, care are încredere în copilul s u i-l valorizeaz . Pentru elev, 

acesta este un exemplu de stimulare a motiva iei pentru înv tur . 
Beneficiile acestor activit i prin care p rintele este al turi de copilul s u sunt enorme. P rintele 

î i cunoa te copilul din perspectiva acestui rol, cadrul didactic cunoa te copilul din alt  perspectiv , 
cea de colar. Atunci când aceste aspecte sunt puse în comun, în slujba binelui, în interesului superior 
al copilului, rodul muncii de echip  este unul de succes. P rintele se dezvolt  al turi de copilul s u i 
va reu i cu siguran  s  fie mai r bd tor, mai în eleg tor, s  tie s  ofere i s  primeasc  iubirea.  

În cadrul parteneriatului coal -familie, elevul este pe primul loc. Cu siguran  de beneficiile 
acestui parteneriat se vor bucura cu to ii, i copilul, i p rin ii, i cadrul didactic. Iar un copil instruit, 
educat, care se va integra armonios i frumos în societate indic  faptul c  ambii parteneri implica i în 
educa ia acestuia ( coala i familia) i-au îndeplinit ''misiunea''. 
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ELEMENTE EDUCATIVE ÎN LEC IILE DE LIMBA ROMÂN  

 

Profesor  Adriana Sandu 

coala Gimnazial  Nr. 119, sector 4, Bucure ti 

 

Înv area este un proces permanent, cu efect formator i modelator al personalit ii elevilor, 
implicând respectarea anumitor obiective ce duc la reu ita în via . Elevii vor în elege astfel c  
procesul înv rii se refer  la toate aspectele existen ei lor, nu doar la cele petrecute în clas . De 
asemenea, eforturile i realiz rile lor vor fi recunoscute i apreciate ca atare, iar recunoa terea 
meritelor fiec ruia se face la timpul potrivit, se m soar  i se apreciaz  orice contribu ie (fie ea i 
minor ) a elevului. Ei sunt, deopotriv , obiecte i subiecte ale actului educa ional. 

 
Rolul profesorului este hot râtor în formarea personalit ii elevilor. În cadrul procesului de 

predare-înv are a limbii române, profesorul trebuie s - i propun  formarea unor elevi cu o cultur  
comunica ional  i literar  de baz , capabili s  comunice i s  interac ioneze cu semenii, s - i 
utilizeze în mod eficient i creativ capacit ile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din 
via a cotidian . 

 
Chiar din clasa a V-a, se scoate în eviden  valorificarea elementelor pozitive din basme, 

insistând pe victoria binelui în lupta cu r ul, pe virtu ile alese ale personajului principal, care 
simbolizeaz  idealul de curaj, demnitate, frumuse e fizic  i moral . Pe baza acestei specii literare, 
elevul poate fi pus s  contureze un portret imaginar al unui personaj negativ sau al unui personaj 
pozitiv. Pornind de la schi ele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel i 
apoi se realizeaz  o dezbatere ampl  pe teme bunelor maniere.  

 
De asemenea, elevii pot participa la scenete în care ei vor fi personaje din opere i vor dovedi 

c  tiu cum ar trebui s  se comporte în anumite situa ii. Un succes deosebit l-a înregistrat i 
dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase. S-au valorificat anumite teme din care 
elevii s  înve e cum ar trebui s  se comporte civilizat i adecvat în mai multe situa ii. Prin fabule se 
critic  defectele omene ti cu scopul de a le îndrepta. Valorificând înv tura fabulei, morala, elevii 
înva  s  aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, modestia, onestitatea.  

 
În preajma s rb torilor se organizeaz  activit i literar-artistice cu scopul de a valorifica 

tradi iile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cânt  colinde, se bucur  de magia 
s rb torilor de iarn , la coal , dar i în cadrul familiei. Frumuse ea colindelor r spânde te printre noi 
puritatea, iubirea, respectul fa  de aceste comori preluate din mo i str mo i.  

 
Toate aceste texte literare contribuie la formarea personalit ii elevilor, la conturarea unor valori 

morale pe care s  i le însu easc  pe viitor. Elevii sunt încuraja i în urma acestor activit i s  scrie 
versuri, jurnale ale tr irilor, astfel transmi ând sentimentele tr ite, puternice, emo iile i celor din jur. 

Elementele educative din lec iile de limba român  eviden iaz  rela ia mai destins , mai 
apropiat  dintre educator i educat. Chiar dac  profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se 
pot manifesta spontan i liber. Pentru a stimula evolu ia cognitiv , spiritual , interpersonal  i social , 
activit ile din orele de limba român  se adapteaz  particularit ilor individuale ale elevilor, 
poten ialului acestora.  
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Comunicarea cu copiii – calea spre o dezvoltare armonioas  

Prof. înv. primar Ani oara Sandu,  

coala Gimnazial  Nr. 11, Piatra – Neam  

„Felul în care vorbesc p rin ii i profesorii îi arat  copilului p rerea lor despre el. Afirma iile 
lor influen eaz  încrederea i pre uirea pe care acesta o acord  propriei persoane. Într-o mare m sur , 
limbajul celor mari determin  destinul acelui copil.”  

– Haim Ginott 

De ce educa ia prin iubire? De ce nu? De fapt, a a întotdeauna! De 2 000 de ani Iubirea esste 
sentimmentul care ar trebui s  guverneze lumea, darul care s  uneasc  oamenii. i tot de atâta timp, 
chiar i mai mult…, tocmai ea ne lipse te! Iar în timpurile noastre lipse te parc  i mai mult! Cei care 
sunt priva i cel mai tare de acest sentiment nobil sunt copiii! Dar ei, în nevinov ia i cur enia lor 
simt c   este ceea ce nu  au i o caut . Caut  afec iunea în familie, la coal , în grupul de joac  i, din 
p cate, uneori o caut  în locuri i la persoane nepotrivite. Dac  colegii,  grupul, str nii nu au nicio 
obliga ie ( decât cre tin ) fa  de el, familia i coala (educatorul) au responsabilitatea acestei d ruiri. 
De obicei, în mod firesc, iubirea o d ruie ti f r  s  i se cear , dar atunci când aduci pe lume un copil 
î i asumi (sau a a ar trebui) nu numai cre terea ci i  dezvoltarea lui armonioas . Iar dezvoltarea lui 
se realizeaz  doar prin dragoste i cu dragoste. 

Educa ia, dezvoltarea armonioas  a unui copil trebuie privit  dincolo de orele de coal , primul 
i nelipsitul dasc l din via a lui fiind p rintele. Ceea ce copilul achizi ioneaz  în primii ani de via  

este definitoriu pentru formarea lui ca adult. Tot ceea ce se întâmpl  în orele de coal  este profund 
influen at de ceea ce se întâmpl  înainte i dup  aceea.  Indiferent de inten iile bune ale fiec ruia, 
dac  nu folosesc ambii mijloacele menite s  îi ajute s  î i realizeze aceste gânduri bune, copilul esste 
cel care pierde în principal. 

„P rin ii i profesorii trebuie s  î i uneasc  for ele i s  formeze parteneriate de lucru. i unii i 
ceilal i trebuie s  tie care este diferen a dintre cuvintele care demoralizeaz  i cele care dau curaj; 
dintre cuvintele care incit  la confruntare i  cele care invit  la cooperare; dintre cuvintele care îl pun 
pe copil în imposibilitatea de a gândi sau de a se concentra i cuvintele care desc tu eaz  dorin a 
fireasc  de a înv a.” 

În zilele noastre, mai mult ca niciodat , copiii sunt expu i unui num r foarte mare de imagini 
de o cruzime ie it  din comun. Mai mult ca niciodat  ei sunt martorii multor demonstra ii de rezolvare 
agresiv  a problemelor, cu b t i, gloan e sau bombe. De aceea, ei au nevoie de un model cu ajutorul 
c ruia s  rezolve printr-o comunicare deschis  i respectuoas . Cuvintele auzite de la persoane 
importante din via a lor pot fi solu ia rezolv rii unei st ri/situa ii conflictuale. 

Este dovedit faptul c  exist  o leg tur  direct  între ceea ce simt copiii i felul în care se 
comport . Dac  ceea ce simt e corect, atunci ei se comport  corect. Pentru a-i ajuta s  simt  corect 
este necesar s  le accept m sentimentele. 

„Ca profesori, inta noastr  nu se rezum  doar la transmiterea unor date i informa ii. 

Dac  vrem ca elevii no tri s  fie ni te fiin e umane ambile, e nevoie s  reac ion m fa  de ei cu 
amabilitate. 
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Dac  pre uim demnitatea copiilor no tri, e nevoie s  model m metodele care afirm  demnitatea 
lor…” (p.40) 

Adele Faber i Elain Mazlish propun câteva solu ii pentru comunicarea eficient  cu copiii în 
familie i coal : 

I. Cum s  procedezi când sentimentele împiedic  procesul de înv are? 

1. Copiilor trebuie s  li se recunoasc  sentimentele acas  i la coal  

Exemplu: 

Copilul:  „Din cauza câtorva gre eli din neaten ie, am luat numai apte!” 

Adultul: „Nu te nec ji! Ai s  faci mai bine data viitoare!” 

2. În loc de nu lua în seam  sentimentele copilului, pute i: 

a. S  identifica i sentimentele copilului: 

„Pari tare dezam git. E normal s  te superi atunci când tii r spunsul, dar i se scade nota pentru 
gre eli din neaten ie.” 

b. S  recunoa te i sentimentele copilului printr-un sunet sau un cuvânt: 

„Oh” sau „Mmm” sau „Aha”... „A a e.” 

c. S  îi oferi i copilului prin imagina ie ceea ce nu-i pute i oferi în relitate: 

„Ce grozav ar fi s  ai un creion vr jit, care s  se opreasc  din scris atunci când e ti gata s  
gre e ti!” 

3. S  accepta i sentimentele, chiar i atunci când pune i cap t comportamentelor inacceptabile 

„Vei fi la fel de furios din cauza notei, chiar dac  love ti a a cu piciorul în banc ! Nu e nevoie 
s  faci a a. Dar po i, în schimb, s -mi spui mai mult despre ceea ce te nec je te. Sau po i s -mi 
desenezi, dac  vrei.” 

De multe ori copiii au nevoie s  li se accepte i cele mai urâte sentimente. Trebuie totu i 
prevenit  îns  situa ia prin care el s  interpreteze acceptarea noastr  ca pe o permisiune de a- i 
manifesta sentimentele urâte. De aceea, adul ii, p rin i i educatori, trebuie s  fac  distinc ia clar  
între sentimente i comportament. Ei au dreptul s  aib  un sentiment de furie i s -l exprime. Dar 
trebuie s  în eleag  c  nu au dreptul s  se comporte într-un fel care s  le fac  r u celorlal i, fizic sau 
emo ional.  

În vederea atragerii copiilor s  coopereze A. Faber i E. Mazlish propun ase metode : 

1. Descrie problema 
2. Ofer  informa ii 
3. Ofer  o variant  
4. Exprim -te printr- un cuvânt sau un gest 
5. Descrie ceea ce sim i tu ( Nu f  nicio referire la vina elevului) 
6. A terne pe hârtie  
7. În loc s -i cer i: folose te alt  voce sau alt accent ( Fii glume ) 

Exemplu:  

Adultul: „Cine a f cut mizeria asta pe jos?” 

» În loc de chestion ri sau critici: 
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1. Descrie problema: 
„V d vopsea proasp t  pe tot parchetul.” 
2. Ofer  informa ii: 
„E mai u or s  tergi vopseaua înainte s  se usuce.” 
3. Ofer  o variant : 
„Po i s-o cure i cu o cârp  ud  sau cu un burete înmuiat în ap .” 
4. Exprim -te printr-un cuvânt sau un gest: 
„Vopseaua!” 
5. Descrie ceea ce sim i tu: 
„Nu-mi place s  v d parchetul împro cat cu vopsea.” 
6. A terne pe hârtie: 
 
„ATEN IUNE! C TRE TO I ARTI TII: V  rog s  ave i amabilitatea ca la plecarea 
din camer  s  l sa i parchetul a a cum l-a i g sit! 
                                                                Cum mul umiri, 
                                                                                      Conducerea” 
 
„Ast zi, p rin ii i profesorii nu-l mai pot face pe copil s  se poarte frumos. Realitatea impune 

aplicarea unor noi metode menite s  îi influen eze pe copii i s -i motiveze pentru a coopera. 
Pedepsele cum ar fi b taia la fund, palmele peste obraz, jignirile, regimul de priva iuni i, în general, 
umilirea celor mici în public constituie ni te metode dep ite i insuficiente de disciplinare a copiilor.  
” – Dr. Rudolf Dreikurs 

Acela i specialist men ioneaz  c  pedeapsa poate controla purtarea rea, dar nu are puterea de a 
induce un comportament dezirabil i nici m car de a diminua dorin a copilului de a se purta urât. 
Deci, pedeapsa nu poate fi o modalitate de construire a unor comportamente dorite.  Mai important 
i mai eficient este s  ajungem la sufletul copilului, pentru a transforma dorin a de a se purta urât într-

o dorin  de a se purta cum se cuvine. Este necesar s  fie încuraja i s  se conduc  dup  propriul sistem 
de valori i s   se autodiscilplineze. 

 
Alternative la pedeaps  pot fi urm toarele idei: 
1. Indic  o solu ie util : „N-ar strica dac  i-ai folosi timpul în care e ti pe scen  pentru a- i 

înv a rolul!” 
2. Exprim  o dezaprobare ferm : „M-ai sup rat! Nu e drept fa  de restul actorilor ca o persoan  

s  vin  nepreg tit  la repeti ie!” 
3. Spune ce  preten ie ai: „Doresc ca atunci când afirm  c  î i vei înv a rolul, s  fii om de 

cuvânt!” 
4. Arat  cum se pot face îmbun t iri: „Uite ce po i face pentru a intra pe f ga ul normal. Vino 

la urm toarea repeti ie cu tot actul întâi înv at pe de rost.” 
În cazul în care copilul tot mu coopereaz : 

5. Ofer  o op iune: „...ai de ales: ori înve i replicile i î i p strezi rolul în pies  sau  ori cedezi 
rolul altcuiva.” 

6.  Las-o s  simt  consecin ele: „Am rugat o alt  elev  s  joace rolul t u. Cred c  tii de ce. O 
s  ne lipseasc  talentul t u!” 

Rolul nostru al educatorilor este nu de a furniza r spunsuri corecte ci de a-i ajuta pe copii s  
ajung  la altfel de r spunsuri, dar gândind singuri. La aceste solu ii nu se poate ajunge decât printr-o 
comunicare permanent , dar, mai ales, eficient . În elegerea sentimentelor copiilor ne poate ajuta s -
i schimbe comportamentele indizerabile. i, mai important este ca ei în i i s  realizeze c  nu furia 
i violen a conduc la rezolvarea unor  situa ii conflictuale ci comunicarea, în elegerea , afec iunea. Ei 

nu trebuie s  joace un rol impus de cineva (p rin i sau educatori) ci trebuie s  se exprime liberi, s  
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în eleag  de ce e bine s  se comporte într-un fel sau altul. Pentru a-i ajuta s  se elibereze de povara 
rolurilor: 

» Caut  prilejul de a le ar ta elevilor o nou  imagine despre ei în i i; 

» Pune-i pe elevi în situa ii în care s  se poat  vedea singuri altfel; 

» Las -i pe elevi s  aud  întâmpl tor când spui ceva pozitiv despre ei; 

» Prezint  comportamentul pe care i-ar pl cea s -l vezi; 

» Reaminte te-le sentimentele i/sau a tept rile. 

„Trebuie s -i trat m pe copii nu a a cum sunt, ci a a cum sper m  c  vor deveni.” 

Copilul, mai ales cel impulsiv, are nevoie de ajutor i de experien e practice care s  îl fac  s  o 
ia mai încet i s  se gândeasc  la consecin ele faptelor lui,  cel timid trebuie s  tr iasc  pl cerea de a 
intra în contact cu al ii, iar cel agresiv trebuie s  înve e cum s  se ccomporte pa nic cu ceilal i. De noi 
depinde cum îi ajut m pe to i copiii s  se dezvolte complet. 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

 
Profesor înv. primar Sandu Elena-Eliza 

 ( coala Gimnazial  Stâlpu, jude ul Buz u) 

 

Lumea aflat  într-o permanent  schimbare impune ca p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale s  se str duiasc  s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii 
s  se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. 
Familia este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o 
leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Cauzele unor e ecuri colare sunt multiple, dar coala are sarcina de a le depista i de a interveni, 
uneori, când este cazul, în situa iile delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competent , vizita la 
domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile în cre terea randamentului colar. 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i 
folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în 
divertisment, controlul p rin ilor nu este eficace, iar ace tia sunt nemul umi i pentru notele copiilor, 
dar rezultatele slabe la înv tur  le pun pe seama colii.  

De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  
timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru teme, 
s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  citeasc  
împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i încurajeze 
s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului de a deveni 
un individ de succes. 
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P rin ii trebuie atra i  în jurul colii s  devin  colaboratori activi ai dasc lului, s  cunoasc  
scopul i sarcinile, metodele educativ. 

Se pot folosi o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, se poate lega munca educativ  a acestora de sarcinile activit ii 
instructiv-educative din coal . De asemenea, se poate alc tui un regim zilnic i atrage p rin ii în 
supravegherea timpului liber al elevilor. În acest sens, se poate dezbate în cadrul unui lectorat 
tema “Un regim de via  ra ional”. 

În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. S  evit m s  fim 
un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. E de dorit ca p rin ii s  vad  c  coala le întinde o mân  
prieteneasc  pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni. 

De asemenea, în cadrul edin elor cu p rin ii se pot dezbate teme ca: „V  cunoa te i copilul?”,” 
Rolul mame”, „Rolul tat lui”, „Meseria de a fi p rinte”, „Frumuse ea comport rii”, „Ziua mea de 
lucru”, „Copilul fa  în fa  cu p rin ii”. 

Întocmirea fi elor pedagogice trebuie s  fie mereu în aten ia profesorilor dirigin i. Realizarea 
caracteriz rilor individuale i ale clasei privit  în ansamblu, iar pe baza acestora se pot proiecta 
strategiile instructiv-educative pentru atingerea elului pe care ni-l propunem: succesul colar. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 
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CEI 7 ANI DE ACAS  

SCOALA GIMNAZIALA „ INV. M. GEORGESCU”, CELARU, DOLJ 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: SANDU MIHAELA 
 
 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 

p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor idorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie iînv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen eleeduca ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare irela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena iprotec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor iî iînsu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini ipreferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof. înv. primar: Sandu Roxana  

 coala Gimnazial  Aghire u, jud. Cluj 
 

 

Înc  din cele mai vechi timpuri manifestarea grijii pentru copii, pentru cre terea i îngrijirea 
acestora, a reprezentat o prioritate pentru comunitate, indiferent în ce forma s-a transpus. Educa ia pe 
care le-o oferim ast zi copiilor este una dintre formele pe care le-a luat iubirea pentru ei, pentru 
viitorul acestora i exprimarea dorin ei ca ace tia s  devin  cea mai bun  varianta a lor.  

Dac  în trecut educa ia pe care o cunoa tem ast zi avea o cu totul alt  fa , odat  cu trecerea 
timpului i mul umit  progresului în toate domeniile, ast zi o putem privi, analiza din mai multe 
perspective, avem o vedere mult mai larg  a ceea ce a însemnat i spre ce se îndreapt , care este 
idealul educa ional. 

 Gentile, G. în The Reform of Education” afirma c  menirea educa iei este de a în l a pe 
culmi mai nobile de via  omul, comunitatea etnic  i umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”. 
A adar rolul acesteia este de a înnobila, de a ne înzestra cu acele valori, atitudini, comportamente 
care s  ne ajute atât pe noi, dar i comunitatea din care facem parte s  prospere, iar astfel aducem un 
plus de valoare întregii umanit i. Dar s  vedem care sunt factorii i subiec ii principali în îndeplinirea 
menirii educa iei. 

Indiferent de progresul f cut în tiin ele educa iei, un lucru este sigur: când ne referim la 
educa ie avem mai multi factori implica i în desf urarea acesteia, nu doar coala cu elevii i 
profesorii.  

În primul rând, lu m în considerare educa ia formal  (educa ia sistematic  realizat  în coal  în 
care principalii actori sunt elevii i profesorii). Ausubel porne te de la ideea c  cea mai important  
form  a înv rii umane este înv area de tip colar i c  „înv area în clas ” const  în acele modific ri 
de comportament produse în condi iile parcurgerii unor experien e educa ionale, proiectate, 
organizate i conduse de actori cu roluri bine precizate (profesorii), care folosesc metode i tehnici 
specifice pentru realizarea unor scopuri i obiective determinate. Astfel, unul dintre pilonii educa iei 
este coala cu elevii i profesorii acesteia. Între ace tia trebuie s  existe o strâns  leg tur , iar 
transmiterea informa iilor s  fie din ambele sensuri, nu doar de la profesor c tre elev. coala asigur  
mediul propice pentru educa ie, ofer  subiec ii specializa i pentru transmiterea de cuno tin e, 
competen e si atitudini, dar mai avem nevoie i de altceva.  

În al doilea rând, avem în vedere importan a educa iei informale i a educa iei nonformale 
( educa ia care are loc în afara colii- de exemplu, prin influen a mediului familial”). Rolul colii se 
împlete te cu rolul p rin ilor în ceea ce prive te educarea indivizilor, fiecare parte aducându- i 
contribu ia esen ial , succesul eleviilor fiind condi ionat de buna colaborare dintre ace tia, profesori 
i p rin i. 

Aristotel spunea: cei care educ  copiii sunt demni de mai mult  onoare decât cei care le dau 
via ; de aceea pe lâng  via , d rui i copiilor i arta de a tr i bine, educându-i.” Extragem de aici c  
atât profesorii cât i p rin ii au un rol cheie în formarea copiilor ridicând existen a la rang de art  atâta 
timp cât sunt sprijini i, îndruma i, educa i în acest scop. 
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P rin ii sunt primii martori i primii îndrum tori ai copilului. Copilul înva  în familie s  
vorbeasc , s  mearg , înva  deprinderi de igien  personal , deprinde bunele maniere (nu degeaba 
exist  expresia de a avea cei apte ani de acas ”) i multe altele, apoi rolul de îndrum tor principal 
le revine i educatorilor/înv torilor/profesorilor, dar copilul tot în mediul familial se întoarce, 
p rin ii neîntrerupându- i niciodat  atribu ia de sprijin, facilitator al educa iei.  

În concluzie, consider c  rolul p rin ilor i al colii este unul comun, împreun  construiesc o 
punte pe care copilul va p i pentru a putea  dep i dificult ile i a ajunge la ce este mai de pre , iar 
aceast  punte dac  va fi una rezistent  sau ubred  depinde în mare m sur  de implicarea i 
colaborarea ambelor p r i. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia emo ional  a copiilor 

PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR: SÁNTA SALOMÉ-IBOLYA 

CENTRUL COLAR DE EDUCA IE INCLUZIV  ,,BONITAS” ORADEA 
 

 

Educa ia este o metod  care este valabil  pentru to i copiii. A neglija educarea înseamn  a crea 
o ambian  nefericit  atât pentru adult cât i pentru copil. Nici o m sur  disciplinar  nu poate 
compensa lipsa educa iei. P rin ii nu ar trebui s  a tepte pân  ce comportarea copilului devine 
intolerabil  i abia  atunci s  încerce s -l educe - aceasta înseamn  disciplinare. Disciplinare este parte 
a educ rii, dar în ea îns i, este insuficient  pentru a forma un comportament corespunz tor. A educa 
înseamn  a modela mintea copilului înainte de apari ia crizelor, înseamn  a-l preg ti pentru ascultarea 
viitoare, prompt  i f r  comentarii. Atletul se antreneaz  înainte de a participa la competi ii. 
Sentimentul frustr rii experimentat de p rin i rezult  din propria lor atitudine ignorant . Nu exist  
copii ,, r i”, ci doar educa ie rea. 

Neglijarea emo ional  în copil rie apare atunci când nevoile copilului nu sunt îndeplinite de 
c tre adul i.Pe termen lung, neglijarea emo ional  duce la deconectarea de propriile emo ii i la 
dificult i serioase în rela iile cu cei din jur. 

Copiii au câteva nevoi fundamentale, dou  dintre ele fiind nevoia de dragoste i nevoia de 
semnifica ie. Ei au nevoie s  tie în mod profund c  au o valoare intrinsec  enorm  pentru p rin ii lor 
c rora le-au fost încredin a i. Mama satisface nevoia de dragoste a copilului, în timp ce tat l o 
împline te pe aceea de semnifica ie, cu toate c  amândoi, într-o m sur  mai mare sau mai mic , vor 
alimenta ambele nevoi. Copilul printre alte lucruri, are nevoie de mâncare , ap , odihn , de activitate, 
exerci ii fizice, de hobbyuri, îmbr c minte, de atingeri i îmbr i ri. S-a spus c ,, lipsa afec iunii 
materne afecteaz  s n tatea mintal  a unui copil i îi amenin  îns i supravie uirea”. Cei mai 
importan i sunt primii ani din via a unui copil. Trebuie s  i se asigure:  

Siguran  ,,Simte-te în largul t u i fii tu însu i. Vom fi întotdeauna aici pentru tine.”  

Dragoste ,,Te iubim” 

Respect de sine ,,Însemni foarte mult pentru noi, i asta n-are nicio leg tur  cu ceea ce faci” 

Acceptare ,,Te accept m a a cum e ti , accept m forma ta, m rimea ta i abilit ile tale.” 

Încurajare ,,Po i s  faci asta, credem c  e ti un copil minunat” 

Valoare ,,Te pre uim pentru ceea ce e ti” 

Copiii neglija i emo ional cresc i se dezvolt  cu convingerea mai mult sau mai pu in 
con tientizat  c  este ceva neregul  cu ei. 

Efectele neglij rii emo ionale: 

Sentimentul de vinov ie i de furie împrotriva propriei persoane 
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Toat  lumea poate experimenta astfel de st ri dar când te sim i vinovat c  ai i tu emo ii, 
sentimente, c  ai dorin e pe care încerci s  le ignori este semn clar c  ceva nu e chiar cum ar trebui 
s  fie. 

Sentimentul acut al e ecului                                                                                                                          

Atunci când sim i c  ceva e profund în neregul  în via a ta i- i spui: „eu sunt de vin ”, „oamenii 
nu m  plac”, „sunt altfel decât ceila i oameni” 

Dificultatea de a identifica, controla i exprima emo ii                                                                     

Te închizi în tine i nu po i exprima ce sim i când e ti sup rat? Nu tii de ce tu sau al ii se poart  
într-un anume fel? 
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Importan a educa iei în familie i la coal   

 
Prof. înv mânt pre colar: Sara VOD  

coala Gimnazial  „ION MARE ” Vulcana - B i 

Structura: G. P. N. „Alb  ca Z pada” Vulcana - B i 
  

 

Evolu iile rapide din via a social  de ast zi, modificarea statutului familiei i al so ilor în cadrul 
acesteia, atribu iile crescute ale femeii fac ca rolul colii s  fie mare nu numai în ce prive te educa ia 
copiilor, ci i a p rin ilor. coala trebuie s  g seasc  o punte de leg tur  cu familia, ar tând p rin ilor 
noi c i spre educa ie în beneficiul copiilor. 

O educa ie adev rat , real  se fundamenteaz  în familie, iar apoi ea se continu  în gr dini  i 
coal . În primul rând, ea se realizeaz  prin puterea exemplului i abia apoi prin cea a cuvântului. Tot 

ceea ce se s vâr e te sub privirea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. 

Responsabilitatea dezvolt rii copilului în primele etape ale vie ii revine în primul rând familiei 
sale. Chiar i atunci când institu ia colar  ofer  programe foarte bune, ea nu poate contracara 
experien ele negative acumulate de copil în familia sa. Pe de alt  parte, ceea ce înva  copilul în 
institu ia colar  pierde din importan  i eficien , rezultatele fiind considerabil sc zute dac  p rin ii 
nu înt resc i nu valorific  programul educativ desf urat în gr dini  i coal . 

În consecin , pentru ca eficien a educa iei din gr dini  i coal  s  aib  un randament sporit, 
este necesar ca programul educativ s  fie cunoscut i în eles de c tre familie i realizat prin 
colaborarea dintre familie i gr dini , apoi coal . 

Educa ia aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru societate – 
îmbun t e te perspectivele de carier , stimuleaz  economia i chiar poate extinde durata de via . 
Mai mult, potrivit studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i. De aceea, este absolut esen ial 
ca educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului. 

Cel mai bun predictor al succesului elevilor este m sura în care familiile încurajeaz  înv area 
acas  i se implic  în educa ia copilului lor. Atunci când p rin ii sunt implica i în via a colar  a 
copiilor lor, ace tia beneficiaz  de sprijin i cuno tin e fiind o cale prin care cei mici s - i dezvolte 
dorin a pentru cunoa tere. Încurajarea implic rii p rin ilor este mai mult decât o curtoazie obi nuit  
– este o modalitate excelent  de a crea un mediu de înv are pozitiv. Comunicarea cu familia ofer  
profesorului posibilitatea de a asculta preocup rile acestora i de a le explica mai multe despre 
educa ia celor mici. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

- S  ob in  rezultate mai bune la coal ; 

- S  fie activi i implica i în timpul orelor; 

-  S  aib  încredere în propriile abilit i; 

- S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac  i cu cadrele didactice; 
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- S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 

- S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 

Iat  câteva modalit i prin care p rin ii se pot implica activ în educa ia copilului: comunicarea 
regulat  cu cadrele didactice, participarea la cât mai multe activit i colare ( edin e, serb ri, lec ii 
deschise), planificarea unor excursii cu scop educa ional în afara colii, organizarea unor lec ii 
interactive acas , vizionarea unor filme i videoclipuri educa ionale, împreun  cu copilul, interogarea 
în mod regulat despre cum a fost la coal  i punerea bazei înv rii unei limbi str ine. 

În concluzie, familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel 
ceea ce se cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele 
este copilul a c rui formare i instruire va fi frânat . În acest sens este recomandat s  se fac  interven ii 
asupra p rin ilor pentru ai ajuta, forma i sus ine în sarcinile lor educative, nu a-i substitui. 
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Rolul familiei în educa ia copiilor 

Prof. Sarca - Jugaru Lavinia 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” - One ti 
 
 
 
Educa ia este un proces complex, fundamental pentru dezvoltarea armonioasa i deplin  a 

psihicului, a comportamentului i conduitei fiin ei umane. Asigurarea condi iilor necesare pentru 
realizarea unei bune educa ii este esen ial  pentru dezvoltarea i buna func ionare a societ ii. Acest 
proces începe în copil rie, familia fiind cea care asigur  premisele unei educatii adecvate, prin 
modelul concret cel mai apropiat i influent pe care-l inoculeaz  copilului. 

În numele dragostei adevarate i al responsabilit ii, p rin ii au indatorirea ca, începând cu 
vârste fragede, s  previna i, dup  caz, s  înl ture orice fel de abatere a copiilor lor. Neluarea în seama 
a abaterilor poate duce la “consolidarea” acestora i, ca atare, la degradarea personalit ii copiilor lor, 
mai ales în perioada pubert ii i adolescen ei, uneori i mai târziu. La pubertate i la adolescen  apar 
unele tr s turi “specifice” acestor vârste dar nefavorabile dezvolt rii i manifest rii personalit ii, 
cum sunt: egoismul, înc p ânarea, îngâmfarea, nonconformismul, bravarea i “elitismul”, 
libertinajul etc. neluate în considerare de c tre p rin i i “netratate” în mod corespunz tor din punct 
de vedere educativ, ele pot degenera în: lipsa de respect fa  de p rin i, fa  de al i factori i fa  de 
vârstnici, uneori mergând pân  la blamarea lor; infrac iuni de genul furturilor, violen elor, consumului 
de b uturi alcoolice sau droguri i altele, unii îmboln vindu-se i chiar pierzându- i via a.  

Prevenirea i înl turarea, dupa caz, a unor asemenea comportamente negative trebuie realizate 
cu mijloace educa ionale pozitive, inclusiv folosirea sanc iunilor, care s  conving  de necesitatea unei 
comport ri demne, în elepte. Mijloacele primitive de genul b t ii, lu rii dreptului la hran  sau 
insultele, care jignesc fizic sau moral, las  “urme” nepl cute în mintea copiilor. Lipsa de preocupare 
educative (abandonul educativ), ca i “cic lirea” educative, trebuie evitate de c tre parin i în educa ie.  

O ecua ie p rinteasca bazat  pe convingere este mai grea i de lung  durat , îns  este mai 
fiabil , mai eficient , mai plin  de satisfac ii pe termen lung, atât pentru parin i cât i pentru copii. 
Parin ii sunt primii educatori, care au o mare responsabilitate socio-uman  i a c ror educa ie las  
amprente, uneori pentru toat  via a. Pentru a reu i mai bine în educa ia copiilor p rintii trebuie s  se 
preg teasc  pentru a fi educ tori, s  tie care sunt comportamentele concep iilor i strategiilor 
educative. De asemenea, ei trebuie s  colaboreze cu coal  – în primul rând – direct  i prin consiliul 
de parinti, precum i cu speciali tii din unita ile specializate sau din organiza iile nonguvernamentale 
care au i preocup ri în domeniul educa iei, luând în considera ie, ceea ce le este util pentru educa ia 
copiilor lor. 

Cre terea i educarea copiilor reprezint  îndatoriri i responsabilit i deosebit de importante ale 
familiei, oricare ar fi dificult ile economice sau de alt  natur . Mediul educogen familial are 
influen e deosebit de puternice asupra form rii personalit ii copilului, a comportamentului lui, care 
î i men in for a educativ  uneori toat  via a. De aceea poporul nostru acord  o importan  deosebit  
educa iei “celor 7 ani de-acas ”. 

Dup  intrarea copiilor la gr dini  sau la coal , func ia educativ  a familiei nu înceteaz , ci ea 
continu  s  aib  aceeasi importan , realizându-se, îns , într-o ipostaz  nou , de interac iune a 
familiei cu institu iile de înv mânt. De altfel, func ia socio – educativ  a familiei nu înceteaz  toat  
via a, c ci i atunci când au ajuns adul i i i-au întemeiat o familie, p rin ii ii consider  tot copiii lor 
i pot oricând s -I ajute. 

Pentru ca familia s - i îndeplineasc  în mod corespunz tor func iile sale este necesar ca so ul 
i so ia, ca p rin i i manageri ai familiei, s - i conceap  i s  realizeze un statut de parteneri egali, 
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manifestându-se ca dou  alternative în interac iune, cu drepturi i obliga ii egale, inl turând orice fel 
de discriminari (sex, for  etc), care d uneaz  vie ii de familie, educa iei i socializ rii corecte i 
elevate a copiilor. 

Îndeplinirea cu succes a func iilor familiei implic  respectarea unui sistem de cerin e, printre 
care men ion m: 

 preocuparea permanent  a parin ilor de a- i ridica nivelul preg tirii culturale i profesionale 
pentru a fi un model i pentru a sprijinii copiii în dezvoltarea lor; 

 realizarea unui colectiv familial închegat, unit, care s  aib  for a socio-educativ  
corespunz toare; 

 cunoa terea de c tre p rin i i de c tre al i membri adul i ai familiei a obliga iilor socio-
educative ce le revin în educarea copiilor; 

 contribu ia p rin ilor, în func ie de posibilit ile lor de preg tire, la realizarea obiectivelor 
tuturor dimensiunilor educa iei – intelectual , profesional , moral-civic , estetic , fizic  etc; 

 antrenarea copiilor dup  posibilit ile lor, la via a i munca variat  a familiei, evitându-se 
situa iile de a le oferi totul de-a gata în satisfacerea trebuin elor lor; 

 sprijinirea copiilor la inv tur , dup  posibilit ile p rin ilor, evitându-se situa iile ca 
p rin ii s  le efectueze temele, lucr rile colare etc ; 

 s  nu se condi oneze de nimeni ob inerea unor rezultate la nv tur , de acordarea unor 
recompense, ci recompensele s  se dea ca o urmare fireasc  a rezultatelor bune sau foarte bune la 
înv tur ; 

  s  li se acorde copiilor mijloace materiale i financiare (bani) în limita necesit ilor fire ti, 
evitându-se exager rile în aceast  direc ie; 

 dragostea p rinteasc  sa fie egal  pentru to i copiii, indiferent de vârst ,sex sau alte diferen e 
individuale; 

 copiii trebuie înv a i s  stabileasc  rela ii numai cu persoanele cunoscute, care sunt bine 
inten ionate i le vor binele; de evitat orice cuno tin  întâmpl toare, c ci f r  voia copiilor pot intra 
în medii imorale, infrac ionale etc., pot aduce prejudicii lor i familiei; 

 orice situa ie nou  (de via , educational , rela ional , afectiv , comportamental  etc.) 
ap rut  în via a copilului trebuie sesizat  imediat i realizate m suri, mijloace i ac iunile adecvate 
pentru a feri copiii de ocuri grave ( tensiuni, nemul umiri, însingur ri, traume diverse etc.) care duc 
la disconfort familial, educa ional, psihologic etc., cu consecin e negative în evolu ia vie ii i 
personalit ii copiilor. 

Trebuie con tientizat faptul c  p rin ii au îndatorirea sacr  de cre tere i educare a copiilor lor, 
f r  a deveni îns  supu ii acestora. La rândul lor i copiii au obliga ia tot sacr , de a- i iubi i respecta 
p rin ii, încât atunci când, copiii vor deveni mari, iar p rin ii vor avea nevoie, copiii s - i ajute p rin ii 
f r  rezerv . 
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M suri de remediere 

a comportamentului deviant la copii 

 

prof. Sarga Dalina,                                                                                   
Gr dini a P. P. „Furnicu a”, Arad 

 
 

Asumarea responsabilit ilor este o provocare chiar i pentru adul i, cu atât mai mult este pentru 
copiii care abia p esc în via . Cu toate acestea, a-i înv a ce înseamn  responsabilitatea nu este un 
lucru r u. Lec iile de via  servite înc  din copil rie sunt ca o pastil  amar  servit  într-o linguri  de 
miere: copiii i-o asum  ca atare, înv luit  în inocen a i u urin a accept rii pe care o ofer  copil ria. 
 
Iat  câteva sfaturi prin care po i s  îi îndrumi pa ii c tre o via  de adult responsabil: 

• D -i copilului ocazia de a avea activit i variate, pentru a se sim i competent i altfel decât la 
gr dini / coal ; 

• Încurajeaz -l cât mai mult posibil s  se organizeze pentru a studia i gândi singur; 
• Încurajeaz -l s  se autoevalueze în termenii atitudinii i strategiilor folosite, atât la 

gr dini / coal , cât i cu prietenii, i ajut -l s  prevad  atitudinile i strategiile care îl ap r  în fa a 
unei situa ii stresante; 

• D -i diverse responsabilit i pentru a în elege c  este util i capabil în diferite domenii; 
• Pune-i în valoare demersurile, ini iativele i eforturile, asemenea rezultatelor colare; 
• Când un copil are un fr ior sau o surioar  care îl întrece în anumite situa ii, ajut -l s  

recunoasc  calit ile i sl biciunile fiec ruia dintre ei; 
• Nu l sa copilul s  consacre mai mult timp temelor decât cel cerut de înv toare. Dac  durata 

nu este suficient , nu-l obliga s  lucreze mult  vreme, ceea ce adesea este inutil i nu face decât s -l 
deruteze. Este mai bine s  se fac  altfel decât s  se fac  mult; 

• Atunci când este necesar, înva - i copilul strategii diferite de cele pe care le folose te în mod 
obi nuit. Este esen ial s  insi ti asupra responsabilit ii de a- i face singur temele;  

• Trebuie s  evi i s  pui accentul pe rezultatele colare ale copilului. Ar trebui s -i propui 
activit i care necesit  acelea i deprinderi ca i cele câ tigate la coal , dar sub forme diferite i 
variate. Astfel poate fi incitat s  memoreze numere de telefon, cântece, poezii etc. Jocurile educative 
îi permit în general copilului s - i exerseze noile îndemân ri, distrându-se i câ tigând încredere în 
el;  

• Înva -l câteva tehnici de relaxare, care pot s -l ajute în mod real când trece printr-un stres 
intens în timpul evalu rilor;  

• Folose te umorul pentru dezamorsarea situa iilor sau a tensiunii devenite prea mari;  
• Dac  este dificil de aflat ce-l nelini te te la coal , cere-i copilului s  deseneze ce i s-a 

întâmplat. Nu este vorba aici de interpretarea desenului, ci de a-i oferi un mijloc de a exprima ceea 
ce tr ie te;  

• Evit  amânarea problemelor pân  la extrem. Trebuie s  încerci s  înl turi sau m car s  elimini 
factorii care le-au generat; dac  nu, problemele nu fac decât s  se agraveze. 

Responsabilitatea este un lucru care trebuie înv at înc  din copil rie. În mod sigur nu î i doresti 
ca micu ul t u s  creasc  cu obi nuin a de a l sa totul pe umerii altora sau de a- i nega gre elile. Iat  
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câteva metode simple de a- i ajuta copilul s  devin  un om matur, responsabil, care este capabil s  î i 
asume gre elile atunci când este cazul.  

Ofera-i mereu câte ceva de f cut 
Înva -l înc  de mic s  fac  anumite lucruri singur i spune-i foarte clar c  este important ca 

treaba s  fie dus  la bun sfâr it . Fie c  este vorba de aranjat juc riile, de scos c elul la plimbare sau 
de sp lat vasele dup  micul dejun, copilul t u se va sim i în primul rând foarte mândru de faptul c  
are un rol important în familie. Aceste taskuri au asupra lui un impact foarte mare, cu atât mai mult 
cu cât îi dai de în eles c  treaba pe care o fac  este esen ial  pentru întreaga familie. 

Arat -i ca te bazezi pe el 
Atunci când îi dai ceva de f cut, explic -i c  tu sau altcineva depinde i de modul în care î i face 

el treaba. Spre exemplu: dac  el trebuie s  spele vasele, spune-i c  ele trebuie s  fie curate pentru c  
altfel niciun membru al familiei nu va avea în ce s  m nânce prânzul i c  trebuie sp late foarte bine 
pentru c  altfel exist  riscul de îmboln vire. Acest lucru nu îl va speria, ci doar îl va face s  fie foarte 
atent i s  î i ia în serios treaba. 

Include-l în activit ile voastre 
Dac  ave i de aranjat masa, de decorat casa pentru Cr ciun, de f cut bagaje pentru excursie sau 

de sp lat animalul de cas , copilul trebuie s  fie implicat în toate aceste activit i. Faptul ca tu îi ar i 
ca ajutorul lui este indispensabil în tot ceea ce face i voi ca p rin i, îl va face s  se simt  bine i nu va 
lua aceste responsabilit i ca pe o povar . 

Seteaza consecin e 
În momentul în care îi spui copilului c  trebuie s  fac  ceva, spune-i care sunt i consecin ele 

dac  nu duce la bun sfâr it treaba pe care o are. Spre exemplu: s  spunem c  î i face singur ghiozdanul 
pentru coal , îns  are obiceiul de a uita anumite obiecte – spune-i c  lipsa unui caiet, a acuarelelor 
sau a blocului de desen îi poate aduce o not  proast . De asemenea, dac  nu face ceea ce spui tu 
trebuie s  aib  consecin e – dac  nu isi aranjeaza jucariile, aduna-le pe toate intr-un sac (in fata lui) 
si spune-i ca pana nu invata sa aiba grija de ele, nu are voie sa se joace cu ele. Poate parea un gest 
destul de dur, insa este printre putinele metode care dau roade in asemenea cazuri. 

Ofer -i un animal de cas  
Un câine, o pisic , un papagal sau un acvariu cu pe ti vor ajuta considerabil la responsabilizarea 

copilului t u. Înainte de a merge s  cump ra i anim lu ul, discut  cu cel mic i explic -i c  prezen a 
unui animal în casa voastr  nu înseamn  doar distrac ie i bucurie, ci înseamn  i responsabilitate.  

Men ioneaz -i c  un animal trebuie sp lat, trebuie scos afar , c  în urma lui trebuie f cut  
cur enie, c  el trebuie dresat, dus la medicul veterinar etc. A adar, orice bucurie vine înso it  i de 
p r i mai pu in pl cute. Dac  este de acord ca el s  se implice în totalitate în îngrijirea animalului, 
porni i împreun  în c utarea acestuia. Eventual roag -l pe vânz torul de la pet-shop s  îi mai spun  
înc  o dat  copilului ce fel de îngrijiri are nevoie anim lu ul achizi ionat. 

Înva -l valoarea banilor 
Ofer -i o sum  de bani i spune-i c  ace tia sunt banii pentru o s pt mân  i c  ar trebui s  aib  

mare grij  cum îi cheltuie i pe ce. În acest fel, copilul va înv a c  nu trebuie s  „arunce” banii pe 
lucruri inutile, ci doar pe lucruri de care are nevoie cu adev rat. Este foarte important s  te ii de 
cuvânt i s  nu îi mai dai al i bani, mai ales dac  vine înc  din prima zi i î i spune ca a avut nevoie 
de cine- tie-ce joc i c  mai are nevoie de bani.  

Atitudinea ta corect  (adica aceea de a te ine de cuvânt i de a-i demonstra c  ai vorbit serios 
atunci când i-ai spus c  acei bani sunt cu adev rat pentru întreaga s pt mân ) îl va ajuta pe copil s  
î i dea seama c  banii se câ tig  destul de greu i c  acesta este un motiv foarte bun pentru care ar 
trebui s  îi cheltuie doar atunci când este necesar. 
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Sfaturi: 
Ofer -i copilului t u numai taskuri potrivite pentru vârsta lui, lucruri care pot fi f cute cu 

u urin  de el. 
Nu îl împov ra cu lucruri inutile. Responsabilizarea nu se face prin treburi multe, ci de efect. 

Treburile pe care i le dai nu ar trebui s  dureze mai mult de jum tate de or  pentru c  î i va pierde 
r bdarea. Las -i timp i pentru alte activit i: lec ii, joac , timp cu prietenii etc. 

Nu ipa la el i nici nu îl amenin a cu pedepse. Acest lucru nu va ajuta pe nimeni. 
Dac  nu îi ies toate treburile sau dac  uit  s  fac  ceva nu îi repro a i nu îi spune fraze 

jignitoare, care s  îl doar . 
Dac  nu îi reu e te ceva din prima, nu te sup ra pe el. Mai bine arat -i cum se face i stai lâng  

el pân  termin  ce are de f cut. Astfel, toat  lumea este mul umit  i satisf cut . 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

Familia i coala - modele de comportament pentru copii 

 

Prof.  S tîrba a Anca-Liliana 

coala Gimnazial  Nicolae Colan - Sfântu Gheorghe, Covasna 
 
 
 
 

Educa ia ocup  un loc central ast zi în toate societ ile din lume. Educa ia ne înso e te pe tot 
parcursul vie ii. Pentru ca un individ s  aib  ansa de a primi o educa ie normal  i corect  trebuie s  
creasc  într-o familie care s -i ofere modele demne de urmat, p rin i care s  se implice în activitatea 
de la coal , s -l sus in  i s -l încurajeze pe copil. 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost înso i i de educa ie, importan a acesteia sporind cu 
fiecare genera ie. Educa ia reprezint  fundamentul vie ii oric rui om cu ajutorul c reia s-a putut 
dezvolta percep ia despre lume, gândirea, stilul de via , conservarea valorilor sociale, dar i 
spirituale. 

coala i familia sunt cei doi piloni de rezisten  ai educa iei. 
F r  educa ie nu putem s  ne integr m în societatea actual , care este într-o continu  schimbare. 

Nevoia de adaptare este atât de puternic  încât ne împinge c tre toate mijloacele posibile  prin care 
se poate produce educa ia, atât la nivel micro (familia, coala, biserica), cât i la nivel macro 
(societatea). 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic, etc, deoarece familia este prima coal  a copilului. Familia are un rol 
esen ial în educa ia copilului, fiind nucleul în care copilul se formeaza ca om. Ea are rol decisiv în 
ceea ce priveste viitorul social i spiritual al copilului. 

Familia este un sdev rat sprijin pentru copiii din ziua de ast zi. Un copil crescut într-o familie 
unit  i cu pricipii s n toase, este mult mai responsabil în ceea ce-l prive te. 

In familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i în atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  „. 

Cândva, având în derulare activit i ale unui parteneriat cu un C min de b trâni i aducând în 
discu ie tema celor  apte ani de acas , dorind astfel s  afl m cum se f cea educa ia copiilor pe 
vremuri, un b trîn mi-a spus c   cei apte ani de acas  sunt precum funda ia unei case, dac  aceasta a 
fost construit  bine va fii durabil . 

In educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor rela ii juste între membrii familiei. 
Ceea ce trebuie s  caracterizeze rela iile dintre p rin i i copii este stima reciproc  dintre membrii 
familiei, dragostea p rinteasc  ra ional  fa  de copii, consecven a i unitatea cerin elor pe care le 
formuleaz  p rin ii i ceilal i membri ai familiei fa  de copii, exemplul personal pe care îl dau cei 
mari prin atitudinile i faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu bun de urmat. 

Nu am fi ceea ce suntem ast zi dac  mediul în care am tr it i ne-am dezvoltat de-a lungul vie ii, 
din copil rie i pân  la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele lui nu ar fi existat un 
echilibru care s  ne defineasc  personalitatea. 

Al turi de familie, coala joac  un rol foarte important în procesul educa iei, dar i al dezvolt rii 
personalit ii. 
Misiunea  colii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât  mai  mare, 
ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om. Ora  de  dirigen ie  este  cea  în  care  ne  putem  apleca  asupr
a  acestei  laturi.  În  acest   or   se  urm re te  valorificarea  abilit ilor  de  interrela ionare,  de  asu
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mare  a  responsabilit ii,  de  descoperire  a  propriilor  aspira ii  spre  formarea  colar   i  profesi
onal . 

Dac  ar fi s  definim cam ce reprezint  coala pentru un copil am putea afirma c  este locul 
unde se pun bazele educa iei, i care contribuie la dezvoltarea personalit ii sale, într-un spirit bazat 
pe idealuri pozitive. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care s  îi 
poat   ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi eze. Asadar,  este  o  sarcin   
a  colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strat
egiile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 
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Cei 7 ani de acas  (din perspectiv  cre tin ) 

Sava Elena Emanuela 

Înv tura cre tin  ne spune c  educa ia unui suflet de copil începe înc  din burta mamei. Cei 
apte ani de acas  se transform  a adar în cei 8 ani de acas  – cele 9 luni de via  intrauterin  (inim  

lâng  inima mamei) i ceilal i 7 ani ca parte din universul nou n scutei familii. Pentru c  da, nu-i a a, 
chiar dac  familia este întemeiat  i exist  înainte s  soseasc  pruncul pe lume, nou n scutul instituie 
o nou  dimensiune a entit ii familiale, fiind m rturia vie a binecuvânt rii lui Dumnezeu. 

Educa ia micului suflet se face cu i din dragoste de via  i de Hrisos, cu evlavie i recuno tin  
i, f r  doar i poate, cu mult  rug ciune. 

Pruncul sose te astfel în lume i, odat  cu el, rena te speran a, via a câ tig  o nou  ans . Încet, 
încet, cu aten ie i ocrotire, sufle elul începe s  creasc . S  se zideasc !  

În cei 7 ani de la coala i biserica de acasa,  adev rate lucr ri – ziditoare se împletesc armonios: 

 Prin p rin i i bunici binecuvânta i; 
 Prin grija i uimirea fra ilor; 
 Prin Taina Sfântului Botez în Biserica lui Hristos; 
 Prin m rturia na ilor; 
 Prin Împ rt irea cât mai deas ; 
 Prin primul scâncet; 
 Prin gângurit; 
 Prin primul cuvânt; 
 Prin primii pa i; 
 Prin palmele mici unite strâns în prima rug ciune; 
 Prin prieteni i prietenie; 
 Prin ascultare; 
 Prin joc i cânt; 
 Prin împreun ; 
 Prin lacrimi; 
 Prin iubire jertfelnic  si neconditionata. 

Cei apte ani de acas  vor contribui din plin la formarea caracterului religios – moral al 
copilului, tân rului, omului matur de mai târziu. De aceea i expresia cre tin  a lui Dostoievski 
,,suprema pedagogie este casa p rinteasc ”.  

Când spunem c  cieva are cei apte ani de acas  ne gândim la cineva bine-crescut din toate 
punctele de vedere.  
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

 

Sava Elena                                                                                          
coala Gimnazial  Nr. 17 Boto ani, jud. Boto ani 

  

coala are un rol important în colaborarea cu p rin ii copiilor, pentru a asigura educa ia 
acestora, deoarece educa ia permanent  presupune o înv are pe tot parcursul vie ii. Colaborarea între 
to i factorii educa ionali, in primul rând între coal  i familie este o necesitate actual . coala nu– i 
poate realiza pe deplin sarcinile, dac  nu cunoa te familia i condi iile de munc  ale copiilor. Leg tura 
colii cu familia este esen ial  pentru a cunoa te nenum rate aspecte privitoare la comportamentul 

copiilor, situa ia la înv tur , disciplin .  

Dialogul cu familia este un element indispensabil pentru reu ita colar . Pentru o bun  reu it  
în educa ia copiilor, familia trebuie s  devin  un bun colaborator al colii, s  creeze condi iile 
necesare activit ii de înv are permanent. Dintotdeauna coala a colaborat cu familia în diferite 
forme, îns  ast zi din punct de vedere a cerin elor sociale, apare mai mult ca niciodat  necesitatea 
înt ririi leg turii dintre acestea.                     

Rolul profesorului nu se reduce doar la munca de la catedr , ci presupune o activitate mult mai 
complex , de îndrumare i conducere în rela ia dintre elevi i familia acestora; aceast  activitate de 
strâns  colaborare fiind o obliga ie de ordin profesional i moral în acela i timp. Cunoa terea elevilor 
este una din principalele îndatoriri ale cadrelor didactice. În domeniul comunic rii cu p rin ii, punctul 
de plecare este considerat cunoa terea prealabil , deoarece componenta educativ  a p rin ilor poate 
fi foarte diferit .  

Sunt realizate  diferite proiecte de parteneriat educa ional cu p rin ii elevilor având în vedere 
mai multe obiective, cum ar fi: în prima zi de coal  sunt prezentate p rin ilor obiectele de studiu, 
orarul clasei, rechizite colare, Regulamentul de Ordine Interioar  i alte materiale necesare elevului; 
comunicarea cu familia ori de câte ori este cazul, a schimb rilor ap rute în evolu ia copilului; 
informarea curent  a situa ei colare i disciplinare, crearea condi iilor pentru o cunoa tere reciproc ; 
desf urarea unor activit i în care p rin ii s  se cunoasc  mai bine între ei, s  ac ioneze în echip  
pentru ducerea la bun sfâr it a unei sarcini; implicarea p rin ilor în derularea proiectelor educa ionale 
la nivelul clasei i al colii; informarea p rin ilor despre posibilit ile de dezvoltare pe care le are 
copilul despre aptitudinile i interesele pe care acesta le manifest  atât în activitatea colar  cât i 
extra colar . 

Pentru informarea corect  a p rin ilor sunt organizate o dat  pe lun  lectorate cu p rin i, întâlniri 
commune: p rin i – profesori, în tiin ri telefonice. O preocupare permanent  în întâlnirile cu p rin ii 
poate fi identificarea dificult ilor de comunicare pe care ace tia le întâmpin  cu proprii lor copii 
precum i g sirea unor mijloace de optimizare a comunic rii dintre ace tia. Formele de colaborare a 
familiei cu coala sunt variate i fiecare cadru didactic are libertatea de a stabili acele modali i care 
sunt mai eficiente.  

Dup  cei ase ani de-acas , coala are un rol primordial în educa ia copiilor, al turi de familie, 
dar i de întreaga societate, deoarece educa ia permanent  presupune o înv are pe tot parcursul vie ii. 
Colaborarea între to i factorii educa ionali, în primul rând între coal  i familie, este stringent . 

coala nu- i poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care r mân în urm  la înv tur , dac  
nu cunoa te condi iile familiale de munc  i de via  ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor: absen e, disciplin , mod de reu it  la înv tur , nu se pot cunoa te i 
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rezolva în modul cel mai eficient f r  contactul cu familia. P rin ii nu pot cunoa te pe deplin 
psihologia copilului lor dac  nu afl  i modul lui de comportare în condi iile colare. Activitatea de 
acas  este o continuare a activit ii pedagogice de la coal  i invers. Întregul proces de educa ie i 
mai ales de instruc ie se realizeaz  atât la coal , cât i acas .  

coala colaboreaz  cu familia în domeniul înv rii elevului, în domeniul comportamentului, 
în domeniul dezvolt rii lui fizice i intelectuale, morale i estetice, în domeniul deprinderilor i 
priceperilor de munc , igienico-sanitare, în domeniul activit ilor libere, angaj rii copilului în diferite 
domenii de activitate în afar  de clas  i coal . La edin ele cu p rin ii vorbim pe larg despre modul 
în care ace tia î i pot ajuta copiii la înv area lec iilor, dar mai ales în controlul temelor de acas .     
Totodat  p rin ii trebuie s  cunoasc  dac  copilul lor are o comportare corect  fa  de înv toare i 
de colegii de clas , dac  purtarea lui pe strad  i în alte locuri este una corespunz toare. 

Rolul familiei în educa ia copilului nu se termin  la vârsta colariz rii. coala i dasc lul nu pot 
suplini cu totul lipsa de preocupare a unui p rinte. Parteneriatele dintre coal  i familii pot:  

- ajuta profesorii în munca lor;  
-  perfec iona abilit ile colare ale elevilor;  
-  îmbun t i programele de studiu i climatul colar;  
-  îmbun t i abilit ile educa ionale ale p rin ilor;  
- .dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor;  
-  lucra la un program comun de activit i ale colii;                                                                         
 

A adar, e o sarcin  a colii s  identifice situa iile-problem  din familiile copiilor, s  dirijeze pe 
cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare 
coal -familie este determinant  în educarea copiilor. Educa ia în familie devine astfel un proces de 

preg tire pentru via , prin întâmpinarea i rezolvarea problemelor de via . În coala noastr  ne 
baz m pe sprijinul p rin ilor i desf ur m activit i în parteneriat cu ace tia.  

Suntem cu to ii con tien i c  obiectivele educa ionale nu pot fi realizate decât prin eforturile 
tuturor factorilor, în special acelor educativi: p rin i i profesori. 
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Îngerul meu nevinovat 

Prof. ing. SAVA-NECULA DANA 

coala Gimnazial  “Domni a Maria”, Bac u 
 

 

Peste tot auzim cuvântul mama……. i mereu se va vorbi despre ea. 

 

Edwin Hubell Chapin scria: “Nicio limb  nu poate exprima puterea, curajul i frumuse ea pe 

care le vedem n dragostea mamei.” 

Imi permit s  vin n completarea acestui citat cu o compunere compus  de mine i dedicat  

icoanei noastre sfinte: mama! 

Un nger foarte nec jit a ndr znit s  mearg  la Tat l Cereresc. Urma ca ngerul s  fie trimis din 

Cer pe P mânt. Îngerul nu dorea s  p r seasc  Cerul nem rginit deoarece avea clipe de neuitat. L-a 

implorat pe Dumnezeu s -l lase acolo motivând astfel: 

-Doamne, dac  voi ajunge pe P mânt ce voi face eu singur acolo? Cine-mi va da o mângâiere 

duioas , cine m  va nv a primul cuvânt, cine-mi va fi cel dintâi dasc l, cine m  va nv a limba 

oamenilor, cine va fi c l uza pa ilor i a min ii mele, cine-mi va da o privire cald  i ocrotitoare, cine 

va fi ad postul grijilor noastre de zi cu zi, cine va face toate acestea pentru mine,……. Doamne? 

i r spunsul Tat lui ceresc nu a ntârziat: 

-Dragul meu, acolo pe P mânt, vei ntâlni un nger trimis de Mine, doar c  este un pic mai mare 

decât tine. 

i mai tare sup rat, ngerul a insistat: 

-Doamne, dar oare cum l voi cunoa te, cum i voi spune? 

R spunsul decisiv al Tat lui Ceresc a fost urm torul: 

-Îl vei recunoa te cu siguran  i i vei spune simplu: “mam ”! 

 

Consider c  nu conteaz  ce formare avem, ce pricepere avem, dac  am primit multe note bune, 

dac  am absolvit coli “ nalte”, dac   de inem func ii …….. nu cu acestea se defileaz  atunci când 

mergem pe strad , ci cu respectul, pre uirea i toat  dragostea noastr  pentru nepre uita mam ! 
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COLABORAREA DINTRE COAL  I FAMILIE -                                                      
O COMPONENT  IMPORTANT  A EDUCA IEI PERMANENTE 

-STUDIU DE SPECIALITATE- 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “ TEFAN CEL MARE”                                                        
LOC. CAJVANA, JUD. SUCEAVA                                                                     

PROF. ÎNV. PRIMAR: SAVU ADRIANA                                                                
CLASA a II-a C, AN COLAR 2021-2022 

 

Dup  cei apte i, mai nou, ase ani de-acas , coala are un rol primordial în educa ia copiilor, 
al turi de familie, dar i de întreaga societate, deoarece educa ia permanent  presupune o înv are pe 
tot parcursul vie ii. Colaborarea între to i factorii educa ionali, în primul rând între coal  i familie, 
este stringent .  

coala nu- i poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care r mân în urm  la înv tur , 
dac  nu cunoa te condi iile familiale de munc  i de via  ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor, absen e, disciplin , mod de reu it  la înv tur , nu se pot cunoa te i 
rezolva în modul cel mai eficient f r  contactul cu familia. P rin ii nu pot cunoa te pe deplin 
psihologia copilului lor dac  nu afl  i modul lui de comportare în condi iile colare. Activitatea de 
acas  este o continuare a activit ii pedagogice de la coal  i invers. Întregul proces de educa ie i 
mai ales de instruc ie se realizeaz  atât la coal , cât i acas . Dup  cum spunea Maria Montessori,  

„Copilul care se na te nu intr  într-o ambian  natural , ci într-o civiliza ie”. coala colaboreaz  
cu familia în domeniul înv rii elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvolt rii lui 
fizice i intelectuale, morale i estetice, în domeniul deprinderilor i priceperilor de munc , igienico-
sanitare, în domeniul activit ilor libere, angaj rii copilului în diferite domenii de activitate în afar  
de clas  i coal . La edin ele cu p rin ii vorbim pe larg despre modul în care ace tia î i pot ajuta 
copiii la înv area lec iilor, dar mai ales în controlul temelor de acas . Totodat  p rin ii trebuie s  
cunoasc  dac  copilul lor are o comportare corect  fa  de înv toare i de colegii de clas , dac  
purtarea lui pe strad  i în alte locuri este una corespunz toare. „A- i înv a copiii s  fac  binele 
înseamn  a le l sa mo tenirea cea mai pre ioas ” (Mantegazza). 

Rolul familiei în educa ia copilului nu se termin  la vârsta colariz rii. Este gre it  concep ia 
unor p rin i de felul: „L-am dat la coal , s -l înve e dasc lul”. coala i dasc lul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui p rinte. Efortul educativ î i g se te eficien a dorit  atunci când între 
cei doi factori, coal  i familie, exist  o conlucrare în interesul comun al educ rii copilului. 

Se constat  c  unele familii manifest  total  încredere în rolul pe care coala îl are asupra 
dezvolt rii copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre coal  i familii pot:  
a. ajuta profesorii în munca lor; 
 b. perfec iona abilit ile colare ale elevilor;  
c. îmbun t i programele de studiu i climatul colar;  
d. îmbun t i abilit ile educa ionale ale p rin ilor; e. dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor;  
f. conecta familiile cu membrii colii. 
În ceea ce prive te rela ia coal -familie, se impun deschideri oferite p rin ilor privind aspectele 

colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele medicale, juridice etc. 
Un studiu realizat în ceea ce prive te necesitatea colabor rii coal -familie enumer  patru 

motive pentru care coala i familia se str duiesc s  stabileasc  leg turi între ele:  
1. p rin ii sunt juridic responsabili de educa ia copiilor lor;  
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2. înv mântul nu este decât o parte din educa ia copilului; o bun  parte a educa iei se petrece 
în afara colii;  

3. cercet rile pun în eviden  influen a atitudinii parentale asupra rezultatelor colare ale 
elevilor, în special asupra motiva iilor înv rii, precum i faptul c  unele comportamente ale 
p rin ilor pot fi favorizate datorit  dialogului cu coala;  

4. grupurile sociale implicate în institu ia colar  (în special p rin ii i profesorii) au dreptul s  
influen eze gestiunea colar . 

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta (lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului, serb ri colare). 
P rin ii trebuie s  vad  în noi un prieten, un colaborator, un om adev rat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi eze. A adar, e o sarcin  a colii s  identifice situa iile-
problem  din familiile copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului 
i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în educarea copiilor. 

Educa ia în familie devine astfel un proces de preg tire pentru via , prin întâmpinarea i rezolvarea 
problemelor de via .  

În coala noastr  ne baz m pe sprijinul p rin ilor i desf uram o sumedenie de activit i în 
parteneriat cu ace tia: una dintre aceste activit i s-a numit „Pumnul nu te face mare”, o activitate 
prin care am urm rit combaterea violen ei în coala noastr . Am avut ca invita i reprezentan i ai 
Poli iei locale, care le-au vorbit atât micilor colari, cât i p rin ilor despre importan a men inerii 
lini tii atât în familie, cât i în societatea în care tr im. Tot în parteneriat cu familia i de aceast  dat  
i cu comunitatea local  am desf urat activit i de 1 Decembrie, prin care am eviden iat patriotismul 

elevilor no tri care, de i provin din mediul rural, î i poart  cu mândrie numele i î i cinstesc an de an 
Ziua Na ional  a României. 

Dup  John Dewey, „educa ia este un proces al vie ii, i nu o preg tire pentru via . Cred c  
coala trebuie s  reprezinte via a actual , via  tot atât de real  i de vital  pentru copil ca aceea pe 

care el o duce în familia lui, cu vecinii s i, pe locurile lui de joac ”. 
Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabil  i ar fi p cat ca prin ac iunea noastr  

s  uniformiz m aceste individualit i. Personalitatea micului colar este în formare, deoarece este 
rezultatul unei evolu ii lungi, care are loc în primul rând în condi iile interac iunii cu mediul social. 
Înv torul este i va r mâne „izvorul viu” al unei vie i deloc u oare, cu multe „c r ri întortocheate”, 
pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ inta reu itei”. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copilului 

 

Prof. înv. primar: Savu Anastasia 

Motto: „Prezen a pãrin ilor poate transforma cultura colii.” S. L. Lightfoot 

 

Conform defini iei autorului Constantin Cuco  ,, familia r mâne pe mai departe matricea 
formativ  fundamental . Ea nu este doar forul sau mecanismul reproducerii biologice i culturale, ci 
i un veritabil actant al „vertebr rii” axiologice a genera iilor ce vor urma. Aceasta are menirea de a-

l introduce pe copil în valorile grupului de referin , dar i de a deprinde primele conduite morale sau 
de a interioriza st ri de spirit elementare. Zestrea genetic , ca fundal al personalit ii, e mai apropiat  
de mediul familial, decât de cel formal al colii.’’1 

Astfel c , pentru a contribui la o bun  dezvoltare a copilului, adeseori profesorii implic  p rin ii 
în via a colii prin intermediul parteneriatelor ,, familie -  coal  ’’. 

Parteneriatele familie - coal  sunt o responsabilitate comun  i un proces reciproc, prin care 
colile implic  familiile în moduri semnificative i adecvate din punct de vedere cultural, iar familiile 

iau ini iativa pentru a sprijini în mod activ dezvoltarea i înv area copiilor lor.  

De asemenea, colile i organiza iile comunitare depun eforturi pentru a asculta p rin ii, a-i 
sprijini i a se asigura c  au instrumentele necesare pentru a fi parteneri activi în experien a colar  a 
elevilor. Dintre to i factorii care determin  rezultatele elevilor, implicarea familiei se afl  în fruntea 
listei. Parteneriatele dintre coli i familii pot îmbun t i notele elevilor, prezen a, perseveren a i 
motiva ia. Cercet rile arat  c  acest lucru este adev rat, indiferent de ras  sau venitul unei familii. 

Cercet torii în educa ie, sus in ideea  c  „mediul familial ocup  un loc aparte în ansamblul 
mediilor educative. Cronologic vorbind, el este primul mediu educa ional pentru fiin a uman .” 2 

A adar, mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te copilul i 
a c rui influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. Leg tura copilului cu familia este 
extrem de puternic  i de neînlocuit.  

  F r  sprijinul activ al p rin ilor, coala nu poate realiza obiectivele educa ionale stabilite, 
oricât de competen i ar fi educatorii. 

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are. P rin ii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie s - i ajute copilul la 
înv tur . Îns , acest ajutor trebuie s  fie foarte bine dozat i echilibrat. În multe cazuri, p rin ii ajung 
s  exagereze cu acest ,, ajutor’’ realizând chiar ei temele copiilor. Nu trebuie s  uit m nici faptul c   

1 http://www.constantincucos.ro/2018/06/ce-mai-poate-face-familia-in-materie-de-educatie 
 
2 Pan uru, S., (2008) Fundamentele pedagogiei: teoria i metodologia curriculum-ului: aspecte de 

management al curriculum-ului, Editura Universit ii ,,Transilvania”: Bra ov, p.96 
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tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele lucruri 
încredin ate.  

Prin urmare, atât familia cât i coala pun cele mai importante baze în educa ia copilului. 
Dezvoltarea unor parteneriate între acestea este o ac iune profitabil  pentru to i cei implica i în acest 
demers,  cel mai câ tigat fiind copilui/ colarul. Cei doi factori educativi, familia i coala, trebuie s  
urm reasc  împreun  acela i el – formarea personalit ii umane integrale i armonioase. 

 

Bibliografie: 
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PROIECT EDUCA IONAL NA IONAL: 

* Cei apte ani de acas ! ,,Din suflet, pentru mama!’’ 

ROLUL P RIN ILOR I AL COLII IN EDUCA IA  COPIILOR 

 
PROFESOR  S VULESCU MINODORA 

Liceul Tehnologic Ro ia Jiu, Gorj 
 

 

Familia reprezint  celula societ ii.Rolul acestei celule este foarte important în dezvoltarea 

personalit ii copilului.In primi ani de via  copilul descoper  lumea prin intermediul 

p rin ilor.Familia va transmite copilului primele reguli,primele obliga ii i îi va ghida 

comportamentul. 

O familie armonioas  va asigura un mediu calm,lini tit,echilibrat care va determina dezvoltarea 

i cre terea unor copii energici,optimi ti,care vor acumula  i vor pune în valoare calit i umane 

precum bun tatea,modestia,în elegerea,empatia,respect pentru tradi ii. 

Mamei îi revine rolul de prim  autoritate cu care se confrunt  copilul.Ea ofer  siguran a 

copilului din primele lui zile de via .Prin ea copilul descoper  lumea.El va imita chiar i incon tient 

gesturile mamei,va copia comportamentul matern.Tata are rolul s  aduc  sentimente de 

siguran ,stabilitate i autoritate familiar .El sprijin  mama în transmiterea valorilor  familiei c tre 

copii.Impreun  vor construi bagajul de norme i valori care  va înso i ulterior copilul în via . 

coala vine s  dezvolte normele i valorile din acest bagaj.Atitudinea p rin ilor fa  de coal  

va sta la baza dezvolt rii caracterului tinerilor .Copii cu p rin ii implica i în via a colii vor dezvolta 

o atitudine pozitiv  fa  de valorile promovate de coal ,vor fi responsabili i vor avea o mai mare 

încredere în ei.Acest lucru duce la îmbun t irea calit ii actului educativ i la eficientizarea activit ii 

profesorilor.Un copil responsabil va continua s  înve e toat  via a. 

Deci educa ia copilului începe în familie i se continu  apoi în coal ,de ambele institu ii 

depinde dezvoltarea ulterioar  fizic  i moral  a copilului. A fi parinte este deci mai mult decat o 

simpla calitate fa  de care ne putem exalta. Ea presupune experien , pricepere, r bdare, cu alte 

cuvinte toate însu irile care se cer pentru exercitarea unei adev rate profesii “ profesia de p rinte”.  
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR 

Prof. Sbîrciu C lin 

Liceul Tehnologic Feldru 

 

Rolul educativ al mamei a constituit mult  vreme tema privilegiat  a studiilor privind 
dezvoltarea copilului i integrarea s  social  i rela ia mama-copil a fost transformat  în ,,cheie’’a 
în elegerii procesului de umanizare i socializare a copilului. Mama devine, dac  nu al doilea 
Dumnezeu, m car instrumentul prin care acesta traseaz  destinul copilului: întreaga sa dezvoltare 
intelectual  i emo ional  a acestuia, reu ita sa colar , integrarea sa social . Din prima copil rie o 
mare importan  o au rela iile copilului cu mama. Lipsit de îngrijirile ei, chiar dac  continu  s  fie 
normal alimentat, copilul pierde în greutate, stagneaz  în cre tere.  

Rela iile mam -copil sunt decisive în dezvoltarea normal  a fiin ei umane i aceste rela ii r mân 
de neînlocuit. Dragostea matern  este prima form  de afectivitate pe care o percepe copilul. De ea 
depinde întreag  influen  nedefinit , subtil , pe care mama o are asupra copilului i prin care ea îl 
modeleaz , îl educ . Din dorin a de a nu- i sup ra mama, de a nu pierde dragostea ei, copilul este 
gata s  se supun , s  accepte anumite reguli de comportare. De aceea, de modul cum mama tie s  
foloseasc  frânele dragostei, depinde i influen a lui educativ . Rela iile mama-copil sunt strâns 
legate de celelalte rela ii intrafamiliale. În cazul unei st ri afective normale între so i, dragostea 
mamei pentru copil devine, prin compensa ie, captativ , prelungind starea de dependen  a copilului 
printr-o fixa ie exagerat .  

Pentru copil, mama reprezint  termenul de referin  al celor dint i raporturi pe care el le 
statornice te cu via a i cu lumea. i din leg tura absolut unic  a copilului cu mama se vor desprinde 
treptat cele dou  realit i: pe de o parte, propria fiin , iar pe de alt  parte, mama. Cu ajutorul mamei, 
copilul descoper  lumea din imediata lui apropiere i sub protec ia ei cap t  în eles fiecare lucru, 
mama apare c  ini iatoare pentru via , la început pe plan emo ional i afectiv, apoi intelectual i 
cultural. Aceasta func ie ini iatoare a mamei comport  i alte aspecte: mai întâi mama este prima 
autoritate cu care se confrunt  copilul. Pentru a p stra dragostea mamei, copilul va înv a primele 
reguli i obliga ii, î i va impune renun ri i restric ii, primele forme ale moralei. În al doilea rând, 
rela ia cu mama este prima rela ie a copilului fiind important din acest punct de vedere tonalitatea 
acestei prime leg turi. i aceasta pentru c  rela iile sale viitoare, fa  de alte persoane vor ap rea ca 
un ecou al acestei prime rela ii.  

Potrivit concep iei lui Alfred Adler, mama este aceea c reia îi revine misiunea model rii 
copilului în a a fel încât acesta s  nu devin  robul unui egoism care mai t rziu va c uta s -i înrobeasc  
pe to i cei cu care necesarmente vine în contact social. De aceea cea dint i îndatorire a mamei este de 
a s di în con tiin a copilului sentimentul comuniunii sociale, cultivandu-i ideea fundamental  c  
tr ie te într-o lume în care nu este altceva decât un om între oameni. Sunt destui copii care, neprimind 
de la mamele lor aceast  idee, ignor  faptul c  au semeni. Printre ace tia se num r  îndeosebi orfanii 
i copiii ilegitimi. Copiii lipsi i de obicei, de sim ul vie ii sociale cresc far  a se orienta în societate. 

Absen a sim ului social îi caracterizeaz  i pe copiii slu i, pe cei nedori i i pe cei infirmi.  

Dac  mama (p rin ii, în general) nu- i îndepline te func ia de a-i forma pe copii în perspectiva 
integr rii sociale, atunci rolul acesteia trebuie asumat de gr dini  de copii sau de scoal , care are de 
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corectat gre elile comise de familie în formarea viitorilor adul i i membri egali ai societ ii. Un alt 
rol al mamei este acela de consolidare a sentimentului siguran ei pentru copil. Modul cum î i va 
îndeplini rolul de agent securizant, de ini iator, de ghid i de model va influen a întreag  personalitate 
a copilului.  

Mama este o mediatoare indispensabil  pentru via ; ea este aceea care trebuie s  cultive 
sentimentul de comuniune, s -l c l uzeasc  i s -l orienteze c tre ceilal i. Exist  îns  puncte de 
trecere primejdioase, unde dezvoltarea poate e ua, ca de exemplu atunci când mama nu are un autentic 
spirit de cooperare, a a încât nu este de loc capabil  s  dezvolte sentimentul de comuniune; sau când 
nu opereaz  decât cu propriul ei copil, nu i cu al ii. În acest caz î i leag  atât de strâns copilul de 
dansa, încât compromite evolu ia ulterioar  a acestuia. Rolul mamei este legat i de o alta func ie 
esen ial . În perioada primilor ani de educare a copilului, ea trebuie s  stimuleze interesul n scând al 
acestuia pentru semenii s i, ferindu-i s  fixeze acest interes asupra ei. Copiii r sf a i, de exemplu, 
nu manifest  interes decât fa a de mama lor sau fa  de persoana care îi îngrije te, excluzandu-le din 
sfera lor de interes pe toate celelalte persoane. În afar  de aceasta, copilul trebuie preg tit în ceea ce 
prive te posibilitatea apari iei în familie a unor fr iori sau surioare.  

Cele semnalate mai sus reprezint  gre eli capitale; îns  exist  i alte faze periculoase în 
dezvoltarea copilului. Pot exista situa ii în care mama dispare din existenta copilului (deces, divor ), 
provocând pr bu irea sentimentului de siguran , închidere în sine i rupere într-o oarecare m sur  a 
contactului cu mediul exterior. Aceast  caren  a îngrijirii materne este generatoarea unor tulbur ri 
grave în sfera afectivit ii i în cea intelectual . Speciali tii în domeniu spun c  din acest punct de 
vedere este esen ial ca pân  la 3 ani copilul s  tr iasc  efectiv lâng  mama sa sau, la nevoie, al turi 
de o înlocuitoare a mamei stabil , constant . Experien a de via  arat  îns  c  i mai t rziu desp r irea 
prelungit  de mam , datorit  plas rii în c mine sau gr dini e cu program prelungit, poate avea 
consecin e negative. Nu atât regimul educativ din aceste institu ii, cât mai ales separarea de familie 
determin   apari ia sentimentului de frustrare afectiva, copilul sim indu-se respins i neglijat. 

 Caren a matern  provoac  tulbur ri grave în dezvoltarea copilului, în special în aceea ce 
prive te formarea personalit ii i în sfera ini ierii pentru via  concret . Concluzia care se desprinde 
de aici este aceea c  separarea s  nu se fac  prea devreme, s  fie progresiv  i copilul s  fie desprins 
încet cu desp r irea de p rin i. De asemenea, separarea s  nu se extind  pe toat  durata zilei, pentru 
ca mama s  se poat  dedica copilului, comunicând cu el, esen ial  fiind calitatea rela iilor dintre mam  
i copil i timpul petrecut împreun .  

Ca i defini ie, aptitudinile parentale reprezint  componente instrumental-opera ionale ale 
personalit ii p rin ilor ce favorizeaz  cre terea influen elor exercitate în rela iile cu copiii. 
Comportamentul matern ca i cel patern sunt condi ionate în mare m sur  de prezen a aptitudinilor 
parentale pentru c  prezen a acestora confer  celor dou  comportamente flexibilitate; lipsa lor d  o 
anumit  ,,coloratur " comportamentului parental cu influen  direct  asupra profilului 
psihocomportamental al copilului.  

În concep ia Corneliei Dimitriu, se contureaz  o serie de profile ce eviden iaz  lipsa 
aptitudinilor parentale, profile ce influen eaz  în mod direct personalitatea copilului.  

1. mam  rigid - controlatoare- acest tip de comportament exagereaz  amestecul în toate 
activit ile i în leg tur  cu toate înclina iile copilului; nu admite s  i se ascund  ceva; acest 
comportament provoac  la copil o conduit  esen ial timid , supus , docil  i conformist .  

2. mam  protectoare infantil - trateaz  copilul de vârst  colar  ca pe un copil de vârst  mic  
i este anxios preocupat  de a-l feri de orice dificultate i frustrare. Favorizeaz  prin atitudinea sa 

apari ia dezam girilor, a obsesiilor, a fobiilor, a st rilor anxioase i blocarea maturiz rii copilului.  

3. mam  p rtinitoare- manifest  preferin  pentru unii dintre copii. Aceast  atitudine 
descurajeaz  profund ceilal i copii, le poate dezvolta un puternic sentiment de competi ie adresat 
fra ilor prefera i mamei, iar mai t rziu colegilor sau prietenilor de grup.  
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4. mam  slab  i indiferent - oscileaz  permanent între "da" i "nu``, evit  s  ia o atitudine 
ferm  i coerent  în problemele de educa ie sau disciplin ; nu- i poate adapta conduita la aceea a 
copilului, provocând forme de nelini te i agita ie, mergând pân  la agresivitate.  

5. mam  supraindulgenta- manifesta o toleranta excesiva fata de copil, care în felul acesta are 
o dezvoltare vicioasa. Asemenea atitudine provoac  i între ine la copil incapacitatea de a înfrunta 
dificult ile, frustr rile inevitabile i stimuleaz  st ri colerice, ostilitate i nesociabilitate.  

6. mam  degeneratoare- manifest  dispre  fa  de interesele i aptitudinile copilului, provocând 
reac ii de agresivitate, indisciplin , reac ii regresive, tendin  spre minciun  prin care el î i apar  
incon tient trebuin a de autorealizare.  

7. mam  excesiv ambi ioas - cere în permanen  dovezi ale unei capacit i care o dep e te pe 
cea natural  a copilului, stimulându-l s  depun  eforturi peste puterile lui. Neputând s  satisfac  
ambi iile mamei, copilul se fixeaz  pe st ri de nemul umire, cedeaz  i renun  s  înve e a se achita 
de sarcini.  

8. mam  pedepsitoare- recurge permanent la sanc iuni în general fizice, ca instrument de 
corectare, sanc iuni care provoac  în copil conduite negative, ca de pild , neascultarea, revolta, 
agresivitatea, minciuna, furtul. 
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Educa ia în coal  i acas  

                                                                                                    

Prof. Sbîrnea Dorina 

coala Gimnazial  Plosca,Teleorman 

Orice persoan  dobânde te noi abilit i i cuno tin e în urma unor experien e de înv are. Aceste 
experin e au loc în permanen  pe parcursul întregii vie i, nu doar în mediul colar. 

coala este institu ia care organizeaz  tr irea unor experien e de înv are. Ea urm re te 
atingerea unor obiective, cu ajutorul unor metode i mijloace tiin ifice, coala informeaz  i 
formeaz  elevii inând cont de anumite principii, având grij  s  evalueze modul în care obiectivele 
sunt atinse. 

Prin urmare, coala nu este singurul ,,laborator” în care copilul înva , ci doar unul dintre ele, 
mai specializat i mai competent în domeniul educa iei decât altele. Este bine ca p rintele s  aib  
încredere în coal  , dar pentru ca educa ia copilului s  se ridice la nivelul a teptat, el trebuie s  se 
implice, s  colaboreze cu personalul didactic, pentru ca metodele i obiectivele propuse s  fie 
convergente. 

Educa ia primit  în mediul colar a reprezentat întotdeauna o baz  foarte bun  peste care s-a 
cl dit experien a de via . 

Dac  ar fi s  definim ce reprezint  coala pentru un copil am putea afirma c  este locul unde se 
pun bazele educa iei, i care contribuie la dezvoltarea personalit ii sale, într-un spirit bazat pe 
idealuri pozitive. 

În afar  de menirea pe care o are, de a-l înv a pe copil s  citeasc , s  scrie, s  în eleag  i s  
memoreze unele informa ii, poate cea mai important  lec ie pe care un copil o înva  la coal  este 
cum s  se descurce în via . Un cadru didactic bun este cel care tie cum s -i înve e pe elevi nu numai 
lec iile, ci i disciplina i autocontrolul, dar este con tient în acela i timp c  nimic nu poate fi f cut 
cu for a, împotriva voin ei elevului. Prin educa ia f cut  în coal , copilul ar trebui s  dobândeasc  
acel sentiment al responsabilit ii fa  de ceilal i. 

În coal  copilul afl  o mic  parte din toate informa iile existente în lume, are posibilitatea s  
descopere ce îl intereseaz  cel mai mult i pentru ce are înclina ii. Multe dintre informa iile dobândite 
în coal  îl motiveaz  pe copil s  aprofundeze lucrurile de care este interesat, chiar i dup  terminarea 
colii. 

În coal  copilul are posibilitatea s  î i dezvolte mult mai bine unele procese psihice, precum 
memoria, gândirea, capacitatea de a analiza informa iile, abilit i de calcul. Tot în cadrul colii elevul 
trebuie s  înve e cum s  studieze, cum s  filtreze informa iile, cum s  recunoasc  anumite gre eli de 
logic . 

coala este locul unde elevul socializeaz  cel mai mult, iar în urma contactului zilnic cu cei de 
vârsta lui, înva  ce înseamn  o prietenie adev rat  i î i dore te mult s  apar in  unui grup. Înva  
cum s  comunice cu al i copii, cum s - i gestioneze singur conflictele, s  lucreze în echip , s  
în eleag  i s  respecte regulile, pentru a se putea integra. 
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În afar  de implicarea celor doi-profesor i elev-mai este nevoie i de alta. Chiar i cei mai buni 
profesori nu pot rezolva singuri problemele elevilor s i, i de aceea este nevoie de colaborarea cu 
p rin ii prin întâlniri regulate. 

Atunci când vine vorba despre educa ie în general i despre educa ia copilului în mod special, 
familia joac  un rol esen ial. De aceea este foarte important ca implicarea s  fie una constant . 

Rela ia coal -familie este una complex  i, uneori, dificil , se spune îns , c  pentru succesul 
academic al copilului, un parteneriat coal -familie este indispensabil. 

De ce este important ca p rin ii s  se implice în educa ia colar  a copiilor? 

Note mai mari: copiii ai c ror p rin i sunt mai implica i au note mai mari i rezultate mai bune 
la teste. Cu cât implicarea p rin ilor este mai mare, cu atât beneficiile pentru copii sunt mai mari. 

Comportament corespunz tor: copiii ai c ror p rin i sunt implica i în activitatea colar  dau 
dovad  de abilit i sociale superioare i de un comportament colar adecvat. Ei au mai pu ine absen e, 
deranjeaz  mai rar orele i sunt mai con tiincio i în ceee ce prive te efectuarea temelor. 

Educa ie superioar : implicarea p rin ilor are ca efect direct cre terea calit ii colilor, 
îmbun t irea moralului i a rezultatelor profesorilor i îmbun t irea percep iei comunit ii asupra 
colii respective. P rin ii implica i câ tig  respectul profesorilor, care au tendin a de a avea a tept ri 

mai mari de la copii. 

Încrederea în sine: atunci când elevii se simt sus inu i atât acas  cât i la coal , au tendin a de 
a dezvolta o atitudine pozitiv  fa  de coal . Pentru ei, succesul academic devine mai important, iar 
în timpul petrecut la coal  ei se simt accepta i, inclu i i respecta i. 

Încrederea p rin ilor în institu ia colar  cre te: atunci când p rintele se implic  în educa ia 
copilului s u, el este ,,la zi”  cu ceea ce se studiaz , devin mai capabili s  î i ajute copilul i câ tig  
mai mult  încredere în abilit ile sale de p rinte. Un p rinte care este conectat la realitatea colar  a 
copilului s u are anse mai mari de a- i continua propria educa ie. 

Copilul ,,educat” cunoa te regulile i riscurile i respect  normele de siguran : nu vorbe te cu 
str inii, men ine un ton politicos, nu face crize în public , nu se abate de la drumul spre cas . 

Pentru succesul colar al  copilului, p rintele trebuie s  participe la evenimentele colare. 
Comunicarea cu înv torul, profesorul sau dirigintele trebuie s  fie corect  i regulat , iar p rintele 
î i poate oferi ajutorul când vine vorba despre eventualele activit i extracuriculare. 

,,P rin ii sunt modelel de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect ”(Bob 
Keeshan) 
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FAMILIA I COALA- PARTENERI ÎN EDUCA IE 

 
 

Profesor: Sc rl tescu Elena Iuliana 

Centrul colar de Educa ie Incluziv  „Sfantul Stelian” Coste ti               

                                             
 

Motto: ,,Educa ia nu-l creeaz  pe om; ea îl ajut  s  se creeze” 

Familia i coala, sunt principalii factori care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii. 
Educa ia în familie, const  în transmiterea primelor cuno tin e, formarea priceperilor i a 
deprinderilor de via , având un rol important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral i estetic.În via a fiec rui copil, familia reprezint   primul mediu de socializare 
caracterizat prin securitate afectiv , sprijin, cooperare, via  comun , aspira ii i interese comune. 
Copilul, reprezint  elementul central în educa ie îns , aceasta trebuie centrat  pe elev, pentru ca 
finalitatea ei s  reprezinte formarea capacit ii elevului de a se adapta la realitatea social . coala, 
al turi de familie influen eaz  prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de înv mânt, 
personalitatea copilului. 

Scoala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea are 
un rol decisiv în formarea unui om apt, capabil s  participe la dezvoltarea societ ilor, s  fie preg tit 
pentru munc . Mediul familial, ofer  primele ocazii de stabilire a unor rela ii sociale, de comunicare 
afectiv  i verbal . Climatul familial î i pune amprenta pe personalitatea sa. Func iile educative ale 
familiei nu înceteaz  odat  cu intrarea copilului în coal , ci se amplific , în sprijinirea rolului de 
elev.  

Profesorii trebuie s  colaboreze cu familia, s  fac  în a a fel încât s -l fac  un aliat i s  se 
sprijine  reciproc în munca de educa ie.In jurul elevilor se formeaz  o comunitate de suport,care poate 
func iona ca un angrenaj bine pus la punct,atunci cand elevii,p rin ii i comunitatea devin parteneri 
în educa ie.In timpul procesului de înv mânt,atât  p rin ii cât i profesorii trebuie s  intervin  în 
diverse situa ii, pentru a corecta comportamentul copilului. Prin condi iile oferite, prin în elegerea 
corect  a manifest rilor copiilor, prin contribu ia în l rgirea orizontului profesional al acestora i prin 
oferirea unor modele pozitive de convie uire social  familia,contribuie la p irea corect  a tân rului 
în via . 

P rin ii reprezint  un exemplu pentru copil, ei trebuie s  se preocupe de asigurarea unui trai 
decent, s  apere copilul de pericole, s  îi ofere condi ii de odihn  i înv tur , s  se îngrijeasc  de 
starea lui de s n tate, s  îi formeze deprinderi de igien , tot ei trebuie s -l îndrume s  fie sociabil, 
bun coleg i prieten.  

Copilul se dezvolt  armonios, într-o familie care îi asigur  un echilibru, el are nevoie s  fie 
ajutat,ap rat,c l uzit,face eforturi de a înv a pentru a-i r spl ti pe p rin ii. P rin ii trebuie s  îmbine 
exigen a cu indulgen a, s  organizeze timpul astfel încât s  îmbine orele de preg tire a lec iilor cu 
orele de odihn  i joac ,s -l ajute la realizarea temelor de acas  dac  le este solicitat ajutorul, dar s  
nu minimalizeze controlarea acestora. Unii p rin i consider  c  este suficient s  asigure copilului 
hrana, îmbr c mintea, înc l mintea i supravegherea preg tirii temelor. 

Copilul, care provine dintr-o familie în care p rin ii nu se în eleg,începe s  se fr mânte, î i pune 
întreb ri f r  a g si r spunsuri, î i simte sufletul înc rcat, se simte vinovat, î i pierde încrederea i 
interesul pentru înv tur . Neîn elegerile dintre p rin i, dintre p rin i i bunici, unul încurajeaz  
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copilul s  înve e,cel lalt îl las  în voia sor ii, sau v d în copil un ajutor permanent în gospod rie 
conduc la insucces sau chiar la abandon colar precum i la conduite antisociale. Interesul excesiv al 
p rin ilor pentru o situa ie str lucit  la înv tur , îi determin  s -l constrâng  pe copil s  fac  multe 
ore de preg tire suplimentar , ore de dans, muzic , sport, îl supun la o munc  colar  care îl dep e te 
uneori i creeaz  o continu  stare de plictiseal  nelini te, oboseal  i tensiune. 

Toate aceste aspecte constituie argumente care impun realizarea parteneriatului dintre p rin i i 
profesori,parteneriat ce presupune cooperare,colaborare i comunicare. P rin ii trebuie sprijini i s  î i 
cunoasc  copiii, s  le identifice nevoile i s  sprijine dezvoltarea i cre terea lor armonioas .     

Iar dac  e s  d m crezare lui Kant, ar trebui s  fim de acord cu principiul pedagogic conform 
c ruia”copiii un trebuie crescu i dup  starea de fa  a neamului omenesc,ci dup  o stare mai 
bun ,posibil  în viitor,adic  a idealului omenirii i a întregii sale meniri” 

Am constatat c ,de cele mai multe ori,o comunicare optim   profesor/diriginte-familie, are rolul 
de a ac iona în mod pozitiv asupra copilului i de a stopa comportamentele negative.Ins ,în unele 
cazuri apar dificult i de comunicare i dezvoltare a rele iei col -familie, ceea ce conduce la 
dezinteres pe plan educativ atat din partea copiilor,cat i din partea p rin ilor. De aceea trebuie 
cunoscu i factorii care favorizeaz  dar i blocheaz  o comunicare eficient . Cu în elegere, cu 
calm,delicate e i bun tate, atribute ce trebuie s  le aib  orice profesor este posibil ca fiecare s  
contribuim în bun  m sur  la educarea p rin ilor, ceea ce nu pare foarte mult, dar este foarte important 
pentru dezvoltarea armonioas  a copilului i pentru reu ita lui pe plan social i profesional.  

Un parteneriat între profesori i familie este posibil numai dac  fiecare dintre cei implica i 
în elege rolul pe care îl joac  în via a copilului. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL GR DINI EI                                                             
ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. înv. pre . Scarlet Mihaela 

Gr dini a cu P. S. Nr. 49 
 

 

„Copilul ajunge pentru p rin ii s i, dup  educa ia care o cap t : r splat  sau pedeaps .”(Jean 
Jacques Rousseau) 

Familia reprezint  primul model oferit copilului, tr s turile i coordonatele personalit ii se 
cristalizeaz  în raport cu modelul i contextul tr it în mod direct. 

Gr dini a reprezint  puntea de leg tur  cu familia, i asigur  p rin ilor asisten  de specialitate, 
informându-i asupra etapelor de evolu ie a copiilor i venind în sprijinul celor care întâmpin  
dificult i. Pentru ca actul educa ional s  fie realizat cu succes, munca educatoarei trebuie s  fie 
utilizat  i în familie.  

Educatoarea trebuie s  aibe o bun  comunicare cu p rin ii, s  îi conving  pe ace tia s  p streze 
cerin ele utilizate la gr dini  i acas . În ziua de ast zi, sunt foarte multe cazuri în care p rin ii î i 
trimit nedisciplin i copiii la gr dini  pentru a primi educa ia pe care ei ar trebui s  le-o ofere acas . 
În aceast  situa ie trebuie discutat cu p rin ii i sprijini i pentru ca scopurile educative s  fie în 
favoarea form rii personalit ii copiilor. P rin ii trebuie sprijini i din punct de vedere: 

 emo ional (se ofer  ocazia p rin ilor de a- i exprima emo iile f r  critic ); 
 informa ional (se ofer  ocazia p rin ilor de a în elege propria situa ie); 
 instrumental (se ofer  p rin ilor mijloace, tehnici de rezolvare a problemelor ce in de educa ia 

copilului). 

Exist  i p rin i cu dorin e exagerate privind nivelul de dezvoltare al copilului, comparativ cu 
vârsta lui, iar acest lucru conduce la o comunicare deficitar  care contribuie la inhibarea copilului, la 
teama c  nu se ridic  la a tept rile p rin ilor. 

Informarea i educarea p rin ilor în ceea ce prive te comportametul copilului în afara casei este 
un element esen ial pentru formarea unei atitudini corecte a lui, putând preveni multe conflicte care 
pot conduce uneori la situa ii ireversibile. Referindu-ne la influen a pe care o are în general familia 
asupra personalit ii copilului îi vom ajuta s  în eleag  c  ceea ce cred ei ca p rin i, despre „via ’’ i 
„împlinirea în via ’’ va determina felul în care î i vor educa copilul contribuind astfel la formarea 
concep iei fundamentale a copilului despre el însu i. Scopul educa iei i informa iei preventive are în 
vedere realizarea unei bune rela ii între p rin i i copiii, prevenirea unor gre eli de educa ie i a 
consecin elor manifestate în comportamentul copiilor, însu irea de c tre p rin i a abilit ilor de baz  
prin care pot influen a comportamentul copilului, eviden ierea unor procedee eficiente de educa ie 
constând în aten ie pozitiv  din partea p rin ilor, mai multe aprecieri pozitive, recompense, 
restric ionarea pedepselor fizice. 

Pornind de la faptul c  reu ita actului educa ional i dezvoltarea multilateral  a copilului este 
condi ionat  de existan a unei colabor ri i sus ineri reciproce între gr dini  - familie, am derulat 
proiectul educa ional “Parteneri pentru binele copiilor”. 

Pornind de la acest proiect de parteneriat, am urm rit consilierea p rin ilor în vederea educ rii 
corecte a copilului i a îmbun t irii rela iei p rinte-copil. Printre obiectivele proiectului amintim: 
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 Colaborarea permanent  între familie i gr dini  privind procesul instructiv-educativ 
al copilului pentru o educa ie cât mai eficient . 

 Participarea activ  în cadrul parteneriatului familie-institu ia pre colar  cât i la alte 
activit i organizate în gr dini ;  

 Con tientizarea de c tre p rin i a rolului instructiv educativ al gr dini ei prin tr irea 
emo ional  al turi de copiii lor i continuarea programului educa ional în familie ; 

 Convingerea p rin ilor pentru a investi în dezvoltarea personal  a copiilor i a grupei 
în ansamblu. 

P rin ii i-au ar tat interesul fa  de mesajul transmis de acest proiect, participând la activit ile 
propuse, care s-au desf urat lunar. Activit ile propuse au avut teme variate, astfel încât s  fie atinse 
toate problemele, la finalul proiectului au fost aplicate i chestionare pentru a confirma/infirma reu ita 
proiectului. 

Copilul trebuie s  simt  c  familia este al turi de el, c  aici g se te în elegere i ajutor în 
înl turarea i solu ionarea problemelor ap rute în calea propriei dezvolt ri. 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL   

 

 

Profesor înv mânt primar: Schipor Cristina Teofila 

coala Gimnazial  Satu Mare, jude ul Suceava 
                     

 
 

,, coala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul con tient i de colaborarea p rin ilor. 
Educa ia dat  în coal  se dovede te a fi munc  irosit  i ineficace, dac  familia e ostil  i 
indiferent .”    

Principalii factori care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , transmiterea 
primelor cuno tin e, sentimente, virtu i. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din 
punct de vedere fizic, intelectual, moral i estetic. Copilul reprezint  elementul cenrtal în educa ie. 
Educa ia trebuie centrat  pe elev, iar finalitatea ei s  fie formarea capacit ii elevului de a se adapta 
la realitatea social . coala al turi de familie influen eaz  prin condi iile concrete în care se 
desf oar  procesul de înv mânt, personalitatea copilului. 

Educarea elevului se situeaz  în egal  m sur , în familie i coal . Meritul familiei îl reprezint  
formarea temeliei individualit ii copilului,înc  de la vârst  fraged .Mediul familial ofer  primele 
ocazii de stabilire a unor rela ii sociale, de comunicare afectiv  i verbal .Climatul familial î i pune 
amprenta pe personalitatea sa..Odat  cu intrarea copilului în coal , func iile educative ale familiei 
nu înceteaz , ci se amplific , în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie s  colaboreze cu familia, 
s  fac  în a a fel încât s -l fac  un aliat i s  se sprijine  reciproc în munca de educa ie. Al turi de 
coal , familia exercit  cea mai mare influen  asupra copilului, iar scopul ac iunilor lor trebuie s  fie 

unitar.  

Familia, prin condi iile oferite, prin în elegerea corect  a manifest rilor copiilor, prin 
contribu ia în l rgirea orizontului profesional al acestora i prin oferirea unor modele pozitive de 
convie uire social  contribuie la p irea corect  a tân rului în via . Familia poate stimula elevul, îl 
poate mobiliza în ac iuni legate de un anumit domeniu de activitate fa  de care manifest  aderen  i 
pentru care prezint  mai mult  garan ie, în valorificarea capacit ilor proprii. P rintele î i poate da 
mai bine seama de toate acestea în colaborare cu coala. 

          Înv torul/dirigintele trebuie: 

 S  cunoasc  bine elevul; 
 S  asigure un climat de cooperare i competi ie în colectivul de elevi; 
 S  asigure o unitate de decizie, ac iune, control, reglare; 
 S  precizeze clar sarcinile i responsabilit ile elevilor; 
 S  comunice deschis i eficient cu elevii i p rin ii. 

           

Tipuri de p rin i: 

 Cei care adapteaz  stilul lor de educa ie cu cel al colii; 
 Cei care nu con tientizeaz  efectele negative ale metodelor aplicate în educa ie; 
 Cei care nu recunosc faptul c   rela iile cu copii sunt deficitare; 
 Cei care nu accept  rezultate slabe la înv tur   indiferent de motive; 
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 Cei care nu cunosc faptul c  factorii care influen ez  rezultatele colare sunt:nivelul de 
inteligen , mediul, starea de s n tate. 

 

Familia trebuie s  se preocupe de asigurarea unui trai decent, s  apere copilul de pericole, s  le 
ofere condi ii de odihn  i înv tur , s  se îngrijeasc  de starea lor de s n tate, s  le formeze 
deprinderi de igien , s  le dezvolte gustul lecturii. Copii î i formeaz  deprinderi de comportament 
civilizat tot în famile: respect, polite e, cinste, decen . P rin ii reprezint  un exemplu pentru copil, 
tot ei trebuie s -l îndrume s  fie sociabil, bun coleg i prieten.Familia realizeaz  contactul cu 
frumuse ile naturii i se preocup  de cultura estetic . 

Copilul are nevoie s  fie ajutat, ap rat, c l uzit, s  se simt  important pentru cei din jurul 
s u.Într-o familie care îi asigur  un echilibru, copilul se dezvolt  armonios, face eforturi de a înv a 
pentru a r spl ti pe p rin ii. P rin ii trebuie s  le organizeze timpul astfel încât s  îmbine orele de 
preg tire a lec iilor cu ore de odihn  i joac . Trebuie s  îmbine exigen a cu indulgen a, s -i ajute la 
realizarea temelor de cas  dac  le este solicitat ajutorul, dar s  nu minimalizeze controlarea acestora. 
Familia trebuie s  asigure copilului bani de buzunar dar s  nu exagereze. Încurajarea copilului de a fi 
ponderat în cheltuirea banilor îl va determina s -i pre uiasc  i nu-l va expune în postura de ,,copil de 
bani gata”. 

Într-o familie în care p rin ii nu se în eleg, copilul începe s  se fr mânte, î i pune întreb ri f r  
a g si r spunsuri, î i simte sufletul înc rcat, î i pierde încrederea i interesul pentru înv tur . 
Condi iile inând de starea economic  precar  a familiei asociate cu factori ce in de o moralitate 
sc zut , conduc la insucces sau chiar la abandon colar pecum i conduite antisociale.P rin ii trebuie 
s  nu minimalizeze coala i s  vad  în copil doar un ajutor permanent în gospod rie.În aceste condi ii 
copilul nu mai are timp s  se preg tesc  pentru lec ii, le este fric  pentru notele mici i le este team  
s  mearg  la coal .  

Neîn elegerile dintre p rin i, dintre p rin i i bunici, unii încurajeaz  copilul s  înve e cel lalt îl 
las  în voia sor ii fac s  apar  note mici, copilul va pendula spre cel care îl las  s  fac  ce vrea .În 
aceste situa ii apare cu siguran  e ecul colar.Interesul excesiv al p rin ilor pentru buna preg tire a 
lec iilor de c tre copil are ca efect o continu  stare de tensiune i oboseal , care influen eaz  negativ 
munca sa colar . 

Preocuparea excesiv  a p rin ilor pentru o situa ie str lucit  la înv tur , alimentat  de orgoliul 
lor îi determin  s -l constrâng  la o munc  colar  care îl dep e te uneori i creeaz  o continu  stare 
de nelini te i tensiune.Al i p rin i le cer copiilor s  fac  multe ore de preg tire suplimentar , ore de 
dans, muzic ,sport, f r   a ine cont de p rerea copilului. Rezultatele sunt de cele mai multe ori contrar 
celor scontate. Aceasta duce la o suprasaturare de informa ii, la plictiseal , oboseal  i nu în ultimul 
rând la surmenaj. 

Forme de colaborare a înv torului/dirigintelui cu familia: 

 edin ele cu p rin ii; 
 Convorbiri individuale; 
 Vizite la domiciliul elevului; 
 Coresponden a (rezultate la înv tur , invita ii la edin e, scrisori de felicitare sau 

mul umire); 
 Antrenarea p rin ilor în activit i colare i extra colare; 
 Consulta ii pedagogice; 
 Informarea reciproc ; 
 edin e comune cu elevi i p rin i; 
 Vizitarea colii de c tre p rin i. 
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Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: 

 Prezen a la edin e i lectorate; 
 Asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 Participarea la activit i cultural-artistice i sportive; 
 Oferte de sponsorizare; 
 Organizarea unor  serb ri, excursii; 
 Participarea la decorarea clasei, 
 Stabilirea de contacte cu alte organiza ii în scopul unor schimburi de experien ; 
 Atragerea unor fonduri pentru coal ; 

 

Comunicarea înv tor/diriginte - familie 

O comunicare optim   înv tor/diriginte-familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamente negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i 
dezvoltare a rele iei col -familie. De aceea trebui cunoscu i factorii care favorizeaz  dar i blocheaz  
o comunicarea eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  evolu ia elevului, 
rezultatele colare i natura comportamentului. 

Factori care favorizeaz  comunicarea: 

 Transmiterea informa iilor de c tre înv tor/diriginte într-o form  accesibil  p rin ilor; 
 Alegerea unei teme de discu ie interesant  care s  incite curiozitatea p rin ilor; 
 Mediul ambiant de discu ie  s  fie pl cut; 
 Capacitatea înv torului/dirigintelui de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte 

problemele; 
 Evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu p rin i  

acestora; 
 Rezolvarea problemelor elevilor, implicarea în g sirea unor solu ii; 
 Sprijinirea, încurajarea p rin ilor pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului. 

 

Factori care blocheaz  comunicarea: 

 Utilizarea unui limbaj neaccesibil p rin ilor; 
 Eviden ierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului; 
 Alegerea de teme neadecvate lectoratului; 
 Judecarea, ridicularizarea, moralizarea p rin ilor; 
 Transmiterea unui volum mare de informa ii; 
  Oferirea sfatului necerut. 

 

   Rolul colii i familiei în orientarea colar  i profesional  a copilului 

coala i familia trebuie s  sprijine copilul în luarea deciziilor privitoare la orientarea spre o 
treapt  superioar  de înv mânt i spre o carier . Ele faciliteaz  luarea unor decizii în concordan  
cu cerin ele personale i realit ile sociale.  

Familia reprezint  un exemplu pentru copil, ea influen eaz  op iunea pentru o anumit  profesie. 
coala trebuie s  deruleze ac iuni comune elevi-p rin i pentru conturarea dorin ei profesionale.  

Dirigintele dezbate cu elevii avantajele i dezavantajele unei profesi, re eaua colar , 
metodologiile de organizare a examenelor i admiterea în înv mântul liceal, coli de arte i meseri, 
înv mântul superior.  
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Rezultatul sau evaluarea ac iunilor de orientare consau în curajul deciziei, degajarea de 
prejudec i sociale, obiectivitatea lor, încrederea în valoarea anumitor forme de educa ie. Perioada de 
asimilare sau de preg tire pentru via  se încheie prin decizia persoanei de a se integra în activitatea 
dorit . 
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IMPORTANTA CELOR,, SAPTE ANI DE ACAS ” 

 
Prof. inv. prescolar SCRIPCARU MIHAELA 

Lic. Tehn ,,Ion Creanga” Pipirig                                                                        
 
 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 

p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

PROF. SECAN EMILIA – CSEI BRAILA 
 
 
 
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se în elege, în mod tradi ional, un copil 

„bine crescut” reg sim. O bun  cre tere implic  i cunoa terea i aplicarea acestor reguli nescrise ale 
lumii în care tr im.  

Salutul. Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care copilul 
nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”.  
 

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i s  sus in , la 
rându-i, conversa ia, î i a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te. 

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma adul ilor. Jocurile 
copiilor sunt experien e care, pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente corecte. Un copil 
„bine crescut” î i respect  partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor specifice 
vârstei lui. 

În elegerea normelor sociale. Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu ajutorul 
p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea ce „nu se face” în societate.   

Trebuie s  ne a tept m rândul la magazin, la medic sau la leag nul din parc, spunem „te rog”, 
„mul umesc” i „cu pl cere”, nu înc lc m drepturile celorlal i prin afirmarea drepturilor noastre, nu 
facem zgomot în ora de lini te, respect m simbolurile, credin ele i valorile noastre i ale celor de 
lâng  noi. 

Manierele la mas . O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor, respectul 
comesenilor i a celui/celei care serve te masa.  

Recunoa terea gre elilor. „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie magic . Pentru a 
o folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. 

Astfel, va înv a c  recunoa terea gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn 
de sl biciune, ci de respect i demnitate.  

Tact i toleran . Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. 

Va face diferen a – în timp – între râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te, care 
deschide r ni. i îl va evita pe cel din urm . 

Bineîn eles c  toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experien e, cu încerc ri, 
e ecuri i reu ite.  

Sigur exist  uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim s -l insufl m copilului 
nostru, precum i zile în care ni se pare c  totul e în zadar i c  toate lec iile pe care te-ai str duit s  
le predai copilului t u au trecut pe lâng  el f r  s  lase urme semnificative. 

Probabil c  solu ia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de cre terea unui copil, 
perseveren a.  

i exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile sus inute nu vor întârzia s  dea roadele 
mult-a teptate. 
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 ROLUL CONDUC TOR AL EDUCA IEI ÎN DEZVOLTAREA PSIHIC  

 
Prof. înv. primar; SECELEANU DORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA, GORJ 

 

Dezvoltarea psihic  este rezultatul interac iunii dintre factorii interni i cei externi. Se consider  
c  în cadrul acestor factori, educa ia de ine rolul conduc tor datorit  specificului ac iunii sale ce se 
manifest  nu numai direct, ci i indirect, prin intermediul celorlal i factori.        

Factorii externi ac ioneaz  prin intermediul celor interni, iar în urma acestui proces se 
acumuleaz  experien  care, la rândul s u, devine condi ie intern  i premis  a ac iunii ulterioare 
acestor factori. Educa ia contribuie la îmbog irea acestei experien e în mod organizat, potrivit unei 
finalit i, insistând asupra realiz rii unei corela ii optime între aspectul informativ i cel formativ al 
experien ei. 

Izvorul dezvolt rii psihice îl constituie contradic iile interne care apar ca urmare a influen elor 
externe. În acest context, educa ia, ca factor extern, contribuie la declan area i intensificarea luptei 
dintre contrarii, furnizând i mijloacele necesare pentru dep irea i rezolvarea unor contradic ii 
interne.  

Educa ia nu numai c  ofer  ceea ce urmeaz  s  se asimileze, dar se preocup  în plus de modul 
« cum s  se asimileze », de con tientizarea necesit ii de a învinge anumite obstacole. Tocmai de 
aceea rela ia dintre educa ie i dezvoltare are particularit i proprii fa  de aceea i rela ie dintre 
maturizare i dezvoltare sau dintre mediu i dezvoltare, particularit i prin care se exprim  cu 
pregnan  rolul conduc tor al educa iei. 

Un alt argument, se refer  la interven ia în ameliorarea condi iilor de mediu, în crearea unui 
climat educa ional favorabil cu valen e educative puternice asupra form rii personalit ii umane. 
Formarea i educarea colectivului de elevi este un exemplu concludent. Educa ia ofer  omului 
posibilitatea de a cunoa te i în elege aceste împrejur ri, conferindu-i interven iei sale un caracter 
activ i con tient în acela i timp. Este o alt  dovad  care ne permite s  apreciem c  educa ia are un 
rol conduc tor în dezvoltarea personalit ii umane.   
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Nevoia de a fi p rin i mai buni 

 

Prof. înv. pre colar Secuiu Lumini a 

Gr dinita P. N. Nr. 1 M neciu 
 
 
 
,,A fi un p rinte bun înseamn  s  creezi cel mai bun mediu pentru dezvoltarea copilului t u, 

inclusiv educa ie i stimulare, începând cu primii ani de via . Înseamn  s  te asiguri c  acesta 
prime te îngrijirea i nutri ia necesar , c  este protejat împotriva bolilor i accidentelor i prime te un 
tratament adecvat atunci când este bolnav.” 

(Edmond Mcloughney, Reprezentant UNICEF, România) 
 
Educa ia timpurie porne te de la ideea c  vârstele mici constituie baza personalit ii, iar pentru 

reu ita educa ional  a copilului e necesar s  fie antrena i to i ,,actorii” cu care acesta interac ioneaz , 
începând cu membrii familiei, personalul din institu iile de educa ie i terminând cu comunitatea. 
Studiile recente au demonstrat c , în general, capacit ile parentale prezic în mare m sur  dezvoltarea 
emo ional , social  i cognitiv  a copilului.  

Meseria de p rinte este în acela i timp cea mai dificil , dar i cea mai u oar  meserie din lume. 
Este deosebit de greu s  rezi ti tot timpul ritmului antrenant impus de copil, s  ai r bdare s  r spunzi 
adecvat la întreb rile adresate de copil, s  reu e ti s  vezi lumea prin ochii lui. 

Rolul de p rinte implic  foarte multe cuno tin e i abilit i necesare zi de zi, dar aceste 
cuno tin e i abilit i nu sunt înn scute i nici nu apar atunci când devii p rinte. De multe ori p rin ii 
au întreb ri la care nu au r spunsuri sau observ  comportamente ale copilului lor la care nu tiu cum 
s  reac ioneze. Scopul lucrului cu familia este acela de a extinde competen ele acestora, nu de a se 
substitui responsabilit ile acesteia. Familia este cea care î i asum  r spunderea membrilor ei, pe care 
societatea, prin serviciile i resursele ei, nu o pot prelua, dar o pot sus ine. 

Pre colaritatea este ,,minutul de aur” al vie ii în care se pot forma copiilor abilit i importante. 
În educa ia p rin ilor, rolul educatoarei este de a facilita contactul p rintelui cu anumite cuno tin e, 
deprinderi necesare în educa ia copilului, precum i asigurarea parteneriatului în ac iunea educativ , 
ceea ce presupune o comunicare eficient  din partea acesteia. Educa ia copilului va avea succes dac  
exist  o colaborare bun  între familie i educatoare, deoarece majoritatea copiilor frecventeaz  
gr dini a de la vîrsta de 3 ani. Tot ceea ce înva  copilul în familie se va reflecta în comportamentul 
lui în noul mediu al gr dini ei. Aici, prin tipurile de activit i i jocuri educative se vor completa sau 
se vor înt ri anumite comportamente pozitive.  

Misiunea educatoarei i, în general, a cadrelor didactice este de a ajuta p rin ii s  con tientizeze 
imensul impact pe care îl are atitudinea lor, comportamentul lor, modul lor de a- i tr i propria via , 
în formarea i modelarea copilului.  

În func ie de toate acestea, copilul lor poate deveni un adult care se valorizeaz , care are 
încredere în for ele proprii, care- i asum  r spunderea deciziilor sale, care se adapteaz  i devine 
capabil s - i imagineze viitorul.  

P rintele trebuie s  tie c  mediul de via  i educa ia sunt factori esen iali în dezvoltarea 
copilului. În orice familie, copiii au nevoie de mult  iubire, grij  i aten ie. Ei se simt iubi i i în 
siguran  atunci când sunt asculta i, când li se d  aten ie.  

Dezvoltarea global  a personalit ii copilului apare atunci când el ,,beneficiaz  de dragoste i 
securitate, de experien e noi, de apreciere i de stim , de responsabilitate i autonomie”, consider  
psihologul britanic Mia Kellmer Pringle.  
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Autoarea amintit  recomand  10 comandamente legate de educarea unui copil (citat  de J.P. 
Deschamps): 

 
1. Oferi i copilului îngrijiri permanente, coerente, iubitoare, ceea ce este de o importan  

fundamental  pentru s n tatea spiritului, la fel cum alimenta ia corect  este esen ial  pentru s n tatea 
copilului.  

2. Oferi i copilului o ,,mare” din timpul i din în elegerea dumneavoastr  – jocul cu copilul, 
lectura cu acesta sunt mult mai importante decât un menaj bine f cut. 

3. Copilul are nevoie de experien e noi i de comunicare permanent , ceea ce îi asigur  
dezvoltarea spiritual . 

4. Copilul s  fie stimulat s  se joace, singur sau cu al i copii, ceea ce permite explorarea, 
imita ia, construc ia i crea ia.  

5. Atunci când eforturile copilului sunt încununate de succes, el trebuie felicitat, apreciat. 
Copiii se hr nesc cu aprecierile i laudele p rin ilor.  

6. P rin ii trebuie s -i dea copilului responsabilit i, pentru a- i dezvolta imaginea de sine, 
sim ul resonsabilit ii dezvoltându-se doar prin activit ile practice.  

7. Fiecare copil este unic! P rin ii trebuie s - i adapteze comportamentul la caracteristicele 
acestuia.  

8. Atunci când nu suntem de acord cu comportamentul copilului, manifestarea dezaprob rii 
trebuie s  in  cont de temperamentul, vârsta i capacitatea de în elegere a copilului. 

9. Niciodat  copilul nu trebuie amenin at cu pierderea dragostei p rinte ti i abandonul; p rin ii 
pot respinge comportamentul copilului, dar nu- i pot respinge propriul copil. 

10. P rin ii nu trebuie s  a tepte recuno tin  de la acesta, deoarece copilul nu i-a solicitat 
na terea (Deschamps, 1981) 

 
Pentru o educa ie bine realizat , p rin ii trebuie s  con tientizeze faptul c  aceast  ,,meserie” 

nu are pauze, nu are concediu, trebuie exercitat  24 de ore din 24; cu toate acestea îns ,  pe cât este 
de solicitant , pe atât este de frumoas .  

JOCUL este cea mai bun  psihologie invers ! 
 Legumele din farfurie: O m mic  poveste te cum i-a f cut pe copii s  m nânce legumele 

din farfurie, mereu abandonate, în ciuda rug min ilor p rinte ti: ,,Le-am pus la mine în farfurie i le-
am spus celor mici c  toate sunt ale mele i nu au nici o ans  s  mi le ia, deoarece mie îmi plac foarte 
mult i le m nânc cu pl cere i ele m  fac s n toas . În timp ce încercam s  împiedic pe unul din ei 
s  se apropie de ele, cel lalt se strecura i le mânca.” 

 Trezirea de diminea : ,,Când eram copil refuzam s  m  trezesc devreme. Mama mi-a propus 
s -l p c lim pe tata, s -l facem s  cread  c  înc  dorm când vine el s  m  trezeasc . M  punea s  m  
îmbrac i s  m  ascund sub p tur , s  m  prefac c  dorm. Tata venea s  m  trezeasc  i r mânea 
mereu uimit pentru c  eu eram gata îmbr cat i preg tit de plecare. Acest joc a mers pentru mine pân  
când s-a creat reflexul de a m  trezi devreme, îns  niciodat  nu m-am întrebat dac  nu cumva eu eram 
cel p c lit i nu tata.” 

 Las  copilul s  aleag ! Copiilor le place s  poat  decide ei, acest lucru le m re te sentimentul 
de control. Autonomia este unul dintre factorii motivatori cei mai puternici. Dac  tot refuz  tot ce 
este legum  din farfurie, le po i spune c  au dreptul s  aleag  între maz re i morcovi, de exemplu. 
Dându-i aceast  libertate, pui de fapt puterea în mâinile lor, astfel c  nu vor avea de ce s  riposteze.  

L sându-l pe copil s  aleag , îi cre ti sentimentul de autonomie i, în acela i timp, îi pui în fa  
op iuni care sunt acceptabile i pentru tine ca p rinte.  

  Folose te competi ii i premii! Prin psihologia invers  po i transforma o activitate nepl cut  
pentru copii într-un concurs. Dac  cei mici nu vor s - i strâng  juc riile din camer , spune-le c  le 
pot l sa acolo, dar te gânde ti s  dai un premiu celui care umple cel mai repede un co  cu juc rii. 
Totodat  po i s  participi i tu la competi ie, spunând copilului: ,,Cred c  eu strâng juc riile mai 
repede decât tine!” (de i nu vei face acest lucru). Sau po i cronometra activitatea pentru a-i demonstra 
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copilului cât a fost de rapid. În final, este r spl tit cu un mic premiu si astfel o activitate nepl cut  se 
transform  într-un joc hazliu, iar copilul se simte valorizat.  

 

Marea art  de ,,a fi p rinte” const  în buna cunoa tere a propriului copil i a propriei persoane. 
Fiecare om este diferit i fiecare trebuie ,,tratat” individual. Fiecare copil, în parte, poate fi mai bun 
dac  beneficiaz  de în elegerea necesar , iar asta este responsabilitatea noastr , a educatorilor i a 
p rin ilor, doar noi ne putem cunoa te cu adev rat copiii, doar noi le putem crea mediul propice pentru 
o dezvoltare armonioas .  

Este nevoie de mult  dragoste de sine pentru a putea oferi puilor no tri puterea ei. 
,,Dragostea este cea mai subtil  putere din lume!” (Gandhi) 
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COALA I FAMILIA  

 

prof. înv. primar eitan Aura Zlati a 

Liceul Teoretiv ,,W. Shakespeare” Timi oara 
 
 
 
Performan ele i comportamentul colar al elevilor pot influen a strategiile simple, dar 

încurajatoare pentru p rin i, stimularea  interesului i implicarea lor activ   în comunitate. Indiferent 
de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea p rin ilor în educa ia copiilor conduce 
la îmbun t irea performan elor colare i a prezen ei la cursuri, precum i la reducerea ratei 
abandonului colar i a delincven ei, având un impact puternic asupra întregii activit i colare.  

Rezultate colare impresionante ob in copiii ai c ror p rin i le ascult  problemele, îi sprijin  în 
efectuarea temelor, se implic , transformând experien ele de zi cu zi ale copilului în oportunit i de 
înv are, sau îi îndrum  cu ajutorul materialelor i instruc iunilor oferite de dasc li. Performan e 
ridicate la înv tur  se coreleaz  sistematic cu existen a unui mediu familial suportiv, cu a tept ri 
înalte în ceea ce prive te succesul colar al copilului. 

Fiecare factor al rela iei  coal  – familie – societate  interrela ioneaz  cu ceilal i. Forul superior 
care imprim  un anumit format atât colii cât i familiei, iar prin idealul educa ional traseaz  liniile 
directoare pe care acestea trebuie s  le urmeze este societatea.  Pe de alt  parte, familia i coala sunt 
cele care î i aduc aportul continuu la modelarea societ ii. Colaborarea dintre coal  i familie 
presupune nu numai o informare reciproc  cu privire la tot ceea ce ine de orientarea copilului, ci i 
înarmarea p rin ilor cu toate problemele pe care le comport  aceast  ac iune.  

Referitor la ac iunea educativ  a familiei, ea este eficient  numai atunci când scopul s u se 
înscrie pe aceea i linie cu a colii, când între cei doi factori exist  o concordan  în ceea ce prive te 
obiectivele urm rite, subordonate idealului social i educa ional. Beneficiarul actului educa ional 
promovat de cei trei factori deopotriv , aflat în centrul acestei rela ii este, desigur, copilul - elev, 
,,M ria – sa, Copilul”, cum îl numea înv torul Ion Creang .  

A adar, orice sistem de educa ie r mâne neputincios dac  se izbe te de indiferen a sau de 
opozi ia p rin ilor, în contextul actual al acceler rii transform rilor sociale, democratice, a 
emancip rii  femeii (la preocup rile materne i gospod re ti ad ugându-se preocup rile profesionale 
i de studiu), a modific rii  statutului copilului, precum i al dispersiei familiei, încerc rii  de a restitui 

prestigiul educa iei familiale (pe care l-a avut pân  la introducerea înv mântului obligatoriu), pe un 
fond al progreselor  sociologiei i psihologiei.  

coala cap t  astfel o misiune suplimentar , aceea de interven ie reglatorie în rela ia familiei 
cu societatea.  

În urma studiului unor materiale on-line despre rela iile coal -familie în rile Comunit ii 
Europene (https//:www.scribd.com), am descifrat motive pentru care coala i familia se str duiesc 
s  stabileasc  leg turi între ele:  

a. juridic responsabili de educa ia copiilor lor sunt p rin ii ( ei au libertatea de a- i cre te copiii 
a a cum doresc, conform legisla iei);  

b. de la o ar  la alta exist  diferen e  privind m sura în care p rin ii pot alege între diferitele 
coli i cursuri pe care s  le urmeze copiii lor, fiind  consulta i de responsabilii colari etc.);  
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c. o bun  parte a educa iei se petrece  în afara colii,  înv mântul  fiind  o parte din educa ia 
copilului.  Influen a atitudinii parentale asupra rezultatelor colare ale elevilor, în special asupra 
motiva iilor înv rii, precum i faptul c  unele comportamente ale p rin ilor pot fi favorizate datorit  
dialogului cu coala, sunt puse în eviden  de cercet rile actuale în domeniu. 

 d. gestiunea colar  poate fi influen at  de grupurile sociale implicate în institu ia colar  (în 
special p rin ii i cadrele didactice). 

Deschiderile oferite p rin ilor privind aspectele colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele 
medicale, juridice, se concretizeaz  în forme extrem de importante de organizare institu ionalizat  a 
educa iei acestora  i a colabor rii coal -familie: 

 • asocia ii ale p rin ilor i cadrelor didactice, care au o larg  libertate de ini iativ  (au ap rut 
pentru prima oar  în Statele Unite ale Americii în secolul trecut).  

 • consilii de administra ie colar  formate (exclusiv sau în majoritate) din p rin i, cu rol 
informa ional, consultativ i decizional (fiin eaz  în Belgia, Danemarca, Olanda i în alte ri 
occidentale).  

• comitete de p rin i pe clase i coli, f r  rol decizional, care sprijin  coala în rezolvarea unor 
probleme (în rile est-europene - fiecare clas  din cadrul liceului are format un astfel de comitet de 
p rin i, care sprijin  activitatea colar  i extra colar  a elevilor).  

 Pentru îmbun t irea rela iei coal -familie se impune informarea i formarea p rin ilor în ceea 
ce prive te colaritatea copilului, fiecare p rinte fiind necesar s  cunoasc : 

 - datoriile legale privind educa ia copilului; 

 - drepturile pe care le poate exercita în educa ia copilului; 

 - pozi ia atitudinii lui pentru reu ita colar  a copilului;  

- modalit ile de colaborare cu coala. 

 În acest scop este necesar un real dialog între cadre didactice i p rin i. Profesorii  trebuie s  
primeasc  o preg tire în materie de rela ie cu p rin ii, iar competen a lor în aceast  materie trebuie 
considerat  ca o aptitudine profesional . Pe de alt  parte, p rin ii trebuie s  fie preg ti i pentru a juca 
rolul lor educativ în cooperare cu înv torii i profesorii, iar colile trebuie s  asigure p rin ilor 
asisten a necesar . 

,,Antrenarea” elevilor pentru dobândirea capacit ilor  rezolutive în solu ionarea problemelor 
personale, dar i a celor care privesc adaptarea social , reprezint  scopul situa iilor de instruire 
apreciate ca interven ii asupra personalit ii umane în devenire. Se deduce de aici plasarea imperioas  
a elevilor în centrul unor experien e integrale de studiu, înv are, comunicare i evaluare.  

În atmosfera vie ii colare ei nu tr iesc izolat, ci mai degrab  într-o ascensiune social , 
desf urându- i via a afectiv , activitatea intelectual  i nu mai pu in cea profesional , în interiorul 
i în interdependen  cu mediul social înconjur tor ori în condi iile date de acesta. 
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IMPORTAN A CELOR 7 ANI DE ACAS  

 

Prof. elaru Oana-Violeta, 

Liceul Tehnologic „Victor Frunz ”, Rm. S rat, Buz u 
 

 

Atunci când discut m despre „cei apte ani de acas ”, mergem cu gândul c tre  educa ia pe care 

un copil o prime te  de la p rin i, la conturarea personalit ii i comportamentului celui mic, pân  

când copilul intra pe b ncile colii. Un copil cu cei 7 ani de acas  e un copil crescut bine, care salut , 

mul ume te, spune „te rog”, într-un cuvânt, un copil care tie sau cunoa te bunele-maniere.  

Toate aceste reprezint  un start bun într-o lume care este într-o continu  schimbare si nu pune 

accent de fiecare dat  pe aceste aspecte, cu toate ca ar trebui, acestea stând la temelia form rii 

caracterelor puternice si bine educate.  

Un copil educat, va comunica mult mai bine cu cei din jurul lui, va putea s - i exprime mai 

u or punctele de vedere si s - i sus in  cu argumente ceea ce are de spus, nu cu violent . 

Rela ia cu p rin ii reprezint  elementul primar in conturarea personalit ii si  a caracterului celui 

mic. IUBIREA cu care p rin ii î i trateaz  copilul îi faciliteaz  dezvoltarea, încrederea for ele proprii.  

 

Când copilul simte ca p rin ii îl iubesc, con tientizeaz  protec ia, îngrijirea si toate acestea îl 

dirijeaz  spre a discerne binele de r u si modul de a se comporta într-o colectivitate.  

Copilul care este apreciat de p rin ii lui prime te cu deschidere si pozitivism regulile trasate de 

ei.  Copilul observ  c  p rin ii îi dau aten ie, c  sunt interesa i de felul in care se comporta.  

 

 Modelele de urmat de c tre copii, sunt chiar p rin ii acestora. F r  rost îi atragem aten ia 

copilului s  nu mai vorbeasc  foarte tare prin cas  dac  el tr ie te într-o atmosfer  de scandal, ipete 

si certuri intre p rin i.  

Drept concluzie, pot spune c  felul in care copilul se dezvolta este chiar reflexia 

comportamentului familiei in ac iunile lui de zi cu zi.  

        

793



 

Importan a  educa iei în familie i la coal  

 

erb  Adela 

coala Gimnazial  Nr. 1 Fini , Bihor 
  

 

Pentru a putea convie ui în bun  în elegere, oamenii au nevoie de educa ie. 
 “Educa ia este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudini native pentru 

virtute ale acelora care dispun de ele” Platon 
Educa ia în adev ratul sens îl ajut  pe individ s  fie matur i liber, s  înfloreasc  foarte mult în 

dragoste i bun tate. Asta ar trebui s  ne intereseze i nu s  model m copilul dup  un model idealist. 
Cea mai înalt  func ie a educa iei este de a aduce o persoan  integrat , capabil  s  se ocupe de via a 
în ansamblu. 

Se spune adesea c  înv m tot timpul i c  este posibil s  nu fim con tien i de faptul c  se 
întâmpl . Înv area este atât un proces, cât i un rezultat. Ca proces, face parte din a fi i a tr i în 
lume, o parte a modului în care func ioneaz  corpurile noastre. Ca rezultat, este o nou  în elegere sau 
apreciere a ceva. 

Familia reprezint  institu ia în care viitorul unei na iuni ia na tere. Totodat  este responsabil  
de comportamentul primilor ani de via  i de bagajul de no iuni cu care se porne te spre viitor. 

Dezvoltarea corect  a copilului începe din familie, p rin ii având un rol de baz  în acest proces 
de lung  durat . Comunicarea permanent  i aten ia pe care m micile i t ticii trebuie s  le ofere din 
plin celor mici vor fi abordate neap rat într-o manier  constructiv , înc  de la na tere.  

Cei mici trebuie s  fie bine educa i, iar acest lucru se poate realiza doar dac  p rin ii î i iau în 
serios rolul.  

Educa ia corect  a copilului pre colar reprezint  cheia succesului în via , fiind util  în cadrul 
procesului de maturizare 

Educa ia este foarte important  pentru c  îi va oferi copilului o via  fericit  i stabil , îl va 
ajuta s - i îndeplineasc  toate visele, îi va oferi accesul la tehnologie i cel mai important, îl ajut  la 
rela ionarea social . O persoan  educat  î i va îmbun t i constant starea de s n tate, va tr i mai mult 
i mai bine. 

Rolul educa iei este unul colosal în via a omului. P rin ii sunt cei care iau tot felul de decizii ce 
influen eaz  într-o m sur  sau alta viitorul celor mici. Din acest motiv, uneori, se poate întâmpla ca, 
din cauza stresului, ner bd rii, oboselii, a lipsei de timp, adul ii s  recurg  la diferite strategii mai 
pu in ortodoxe pentru a rezolva problemele celor mici. Cu timpul, acestea vor duce la apari ia unor 
comportamente nedorite, ca, de exemplu, faptul c  vor crede c  li se cuvine totul.  

Pentru a educa un copil în direc ia bun , m micile i t ticii trebuie s -i îndrume cu mult  
în elepciune, s  nu fie prea permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s -i fac  ferici i într-una. 
Uneori, trebuie s  le refuze accesul la anumite lucruri i s  le spun  „Nu”. De asemenea, tot în seama 
educa iei parentale cade i crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  le aib . Dac  
nu vor fi aplicate, ace tia vor ajunge s  cread  c  întreaga lume se învârte în jurul lor. 

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea celor mici i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor.  

Implicarea p rin ilor în educa ie este obligatorie dac  vor s - i transforme propriii copii în 
oameni responsabili i con tien i, care s  pre uiasc  lucrurile bune în via  i care s  tie cum s  se 
descurce perfect în orice situa ie. 
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coala dup  cum bine tim este institu ia care preg te te, educ  tân rul membru al societ ii în 
vederea socializ rii lui. coala este cea care deschide ochii omului c tre universal cunoa terii, lumii 
în care tr ie te. Ea are i rolul de a-i dezvolta aptitudinile i de a-i crea pârghii motiva ionale în 
activit ile sale din societate. Totodat  îl educ  pe tân r, formându-i buna conduit în rela iile cu lumea 
înconjur toare. 

Preg tirea copilului pentru coal  este considerat  tot mai mult, func ia major , obiectivul 
formativ central al activit ilor instructive-educative. 

Tr im într-o lume care ne pune la grea încercare capacitatea de a face fa  unor impacturi 
affective, sociale, de a manifesta reac ii comportamentale în care s  nu uit m de modul în care ne v d 
ceilal i, de gradul de rela ionare cu ceilal i, de a- i cunoa te posibilit ile, de a se putea mobiliza 
pentru a trece peste un e ec, de deschiderea spre acceptarea p rerilor celorlal i, de puterea de a fi om 
bun. 

Familia contribuie prima i decisiv la dezvoltarea fizic  i psihic  a copilului, dar personalitatea 
uman  se contureaz , tiin ific i metodic, în cadrul colii. Preg tirea pentru intrarea în via a adult , 
anterior realizat  în familie, va fi continuat , în perioada colariz rii, de c tre aceast  institu ie. 

coala este a doua cas  a tân rului în formare. În aceast  cas  el trebuie s  p easc  cu bucurie 
i încredere. coala este un prim factor al educa iei continue i sistematice. Activit ile educative, 

utilizate în coal , dezvolt  un caracter programat, planificat, individual la individ. Educa ia de baz  
este o datorie i responsabilitate a individului fa  de ceilal i membri a societ ii.  

Educa ia ajut  indivizii de a g si cheia vie ii, de a putea deschide acea u  i de a fi util acolo 
în interior. 

Educa ia durez  pe tot parcursul vie ii i are ca scop s  dezvolte responsabilit i i independen e. 
Prin educa ie indivizii pot s  se valorifice, s  se ridice la nivelul a tept rilor societ ii.   
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Parteneriat educa ional eficient educatoare – copil - familie 

 
Prof. erban Ionela Maria 

Gr dini a cu P. P. Nr. 4 Reghin 
 

 

MOTTO: 
 „Totul educa: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând i în cea mai mare m sur , oamenii. 
Între ace tia primul loc îl ocup  p rin ii i educatorii”      

A. S. Makarenko,  
Cartea pentru p rin i 
 
În demersul nostru de atingere a idealului educa ional (dezvoltare liber , integral  i armonioas  

a individualit ii umane) noi, cadrele didactice, nu putem ignora starea de bine i de s n tate fizic , 
psihic , spiritual  i social  a copiilor în vederea realiz rii performan ei. Gr dini a  nu poate i nu 
trebuie s   devin  o institu ie segregat  de individ, societate i via , ci s  reprezinte  un mediu 
favorizant dezvolt rii personalit ii autonome i creative. 

Preg tirea pentru via  a omului de mâine începe din primele luni de existen  i primii care 
sunt chema i s  pun  bazele educa iei sale sunt p rin ii, familia. Interesul comun al celor dou  
institu ii , familie i gr dini  , trebuie s  determine o mi care de apropiere cu dublu sens , în vederea 
unei suficiente cunoa teri a ambelor p r i . Unitatea de ac iune a celor doi factori în opera de formare 
a copilului este condi ionat  de un mod comun de lucru, de o cunoa tere reciproc  i de unitatea de 
vederi.  

Dezideratul oric rui p rinte este acela de a avea un “ copil bun” . În accep iunea cea mai larg  
a termenului “copil bun” reprezint  în fapt suma tr s turilor pozitive structurate în dinamica 
comportamentului: cinste, sârguin , ini iativ  creatoare, sociabilitate, dispozi ie de colaborare, 
polite e, etc ., dup  cum un educator bun, atât în familie cât i în gr dini , înseamn : calm, r bdare, 
în elegere, afectivitate, d ruire.  

Nevoia de a forma o echip  între cadrele didactice i p rin i este justificat  de scopul comun al 
acestora – educarea fiin ei umane în devenire. Esen ial este ca cei doi factori s - i dirijeze ac iunile 
spre realizarea acestui deziderat. Con tientizând c  fiecare copil are nevoie de aten ie atât din partea 
educatoarelor la grup , cât i din partea p rin ilor acas , trebuie s  ne str duim împreun  i s  reu im 
s  punem în valoare ceea ce el are bun i s  dezvolt m lucrul respectiv, s -l îndrum m pe un anumit 
traseu în via . Rolul gradinitei devine din ce în ce mai important în societatea actual . Realizarea 
unui parteneriat eficient educatoare- copil- parinte este unul dintre dezideratele actuale ale procesului 
instructiv- educativ. 

Dintre fiin ele acestei planete numai omul poate d rui suflet. Montaigne spunea c  nu suntem 
oameni decât prin cuvânt. Omul, încununarea crea iei lui Dumnezeu e f cut s  iubeasc , el e opera 
lui Dumnezeu, iar Dumnezeu  e iubire. 

Lumina pe care o primim de la Dumnezeu, de la soare este o binecuvântare, un miracol. Meseria 
de educatoare este pentru mine o bucurie  i binecuvântare având în preajm  copii  al c ror glasuri 
m  înveselesc, m  fac s  deveni mai bun , mai atent  la cei din jur, mai iubitoare. Este vorba despre 
ging sia vie ii din gr dini a care îmi lumineaz  sufletul i m  treze te la via . 

Educa ia pe care ne str duim s  le-o oferim micu iilor no tri nu se reduce doar la preg tirea 
intelectual , ci reprezint  o educa ie prin care copilul înva  s  se comporte, înva  ceea ce înseamn  
st pânirea de sine,  fa  de semeni  si mediul ambiant. Maniera în care am reu it s  form m aceste 
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deprinderi a fost stimulativ  pentru copii. Am încercat ca de fiecare dat  s  introducem cuno tin e 
noi prin jocuri i activit i cât mai captivante pentu ei. Rezultatele au fost pe m sur . 

Andre Berge spunea: ”Pentru a fi educatori perfec i,  ar trebui s  fim într-una  con tien i nu 
numai de ceea ce se petrece înl untrul nostru, dar i ceea ce simt cei c rora ne adres m.”  

Astfel am încercat s  simt ceea ce se petrece în l untrul sufle elului lor, s  îmi imaginez la ce 
se gândesc ei de cele mai multe ori, s  p trund în minunata lor lume, în jocul lor. Iat  de ce jocul 
pentru ei este o necesitste, el considerându-se un adult în miniatur , cu autonomie în decizii i solu ii. 
A a sunt copiii grupei noastre, micii adul i în miniatur , cu roluri bine definite, dar care implic  
eforturi demne de apreciat. Munca copiilor no tri este una grupat  întru-un fel, a  putea spune, 
deoarece ea reprezint  punctul de interes al fic rui copil în func ie de nivelul de vârst  i alegerea pe 
care o face.  

Implicarea p rin ilor în via a pre colar  a copiilor aduce cu sine multiple beneficii precum 
cre terea stimei de sine, îmbun t irea rela iei p rinte-copil, p rin ii vor în elege mai bine fenomenul 
educa ional i experien ele de înv are i formare prin care trece copilul, copiii au performan e mai 
ridicate, p rin ii vor utiliza modalit i de a comunica mult mai eficiente cu copiii prin participarea la 
diferite programe educa ionale i activit i de consiliere realizate de cadrele didactice, copiii înva  
s  comunice deschis, s  identifice solu ii la diferite conflicte, probleme emo ionale sau 
comportamentale, personalitatea copiilor este modelat  pozitiv. 

Scopurile acestui parteneriat eficient gr dini -familie vin în sprijinirea dezvolt rii socio-
educative a copilului i familiei, asigurarea accesului i particip rii actorilor educa ionali nu numai la 
intrarea în sistem, ci i pe tot parcurul instructiv-educativ i crearea un mediu de încredere, echilibrat, 
în care copilul s  se manifeste neîngr dit i s  se dezvolte permanent. 

În acest sens, noi, cadrele didactice, angaj m familia în  educarea disciplinar  i  con tient  a  
copiilor  i  prevenirea  violen ei  în  gr dini  i în afara ei, orient m aten ia p rin ilor în educarea 
copiilor pentru însu irea cuno tin elor transmise în gr dini , a exers rii priceperilor i deprinderilor 
formate la gr dini , pe formarea i dezvoltarea de capacit i, competen e, abilit i, comportamente 
i conduite. 

Un alt aspect important în acest parteneriat strategic gr dini -copil-familie este implicarea 
p rin ilor în activitatea de descoperire i dezvoltare a aptitudinilor copiilor care r spund intereselor i 
nevoilor lor educa ionale i îndrumarea p rin ilor privind educarea copiilor în spiritul integr rii  în  
viata sociala.  

Prin cunoa terea reciproc  a punctelor de vedere a celor implica i în procesul de educa ie putem 
construi un parteneriat eficient prin construirea unor rela ii pozitive între familie i gr dini , prin 
unificarea sistemului de valori aducând beneficii asupra copiilor i nu numai.  
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EDUCATIA COPILULUI IN SPIRITUL EDUCATIEI NATIONALE 

PROF. INV. PRESC.: SERBAN PETRUTA 

 
 

Între formele educa iei figureaz  i educa ia formal , care are un caracter organizat, 
sistematizat, institu ionalizat. În ansamblul procesului permanent al educa iei, ea constituie o perioad  
de formare intensiv  care face din ac iunea educativ  un obiectiv central. Ea se adreseaz  vârstei de 
formare i asigur  asimilarea sistematic  a cuno tin elor, exersarea intensiv  a comportamentelor 
sociale i dezvoltarea capacit ilor individuale. Numeroase cercet ri arat  c , pentru orice problem  
care apare în dezvoltarea unui copil, cu cât interven ia este mai timpurie, cu atât ansa de remediere 
este mai mare. De asemenea, cu cât interven ia se produce mai târziu, cu atât mai mari sunt costurile 
asociate i prognosticul poate fi nefavorabil. 

Gr dini a de copii este institu ia de înv mânt c reia îi revine rolul decisiv în educarea i 
instruirea copiilor pre colari. Ea se str duie te s  creeze condi iile necesare unei dezvolt ri normale 
pe toate planurile (dezvoltare fizic , intelectual , social i a personalit ii). 

Copilul î i dezvolt  aptitudinile sale în raport cu mediul în care tr ie te, a a încât primele 
no iuni educative le prime te în familie, apoi în colectivitate pre colar , pentru ca coala s  
consolideze i s  adauge, printr-un amplu sistem educativ o educa ie des vâr it . 

Exist , desigur, reguli generale de educa ie, care trebuie respectate în toate cazurile, deoarece 
copilul reprezint  o individualitate ce trebuie educat în conformitate cu particularit ile sale psihice. 
Educa ia îi favorizeaz  o adaptare mai u oar  la mediul social. Întregul proces educativ trebuie condus 
cu grij , cu afec iune pentru copil i în concordan  cu etapa de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-i 
dep i capacitatea de în elegere. Vârsta pre colar , atât de important  pentru dezvoltarea 
personalit ii, solicit  din partea educatorilor în elegere i tact. 

Gr dini a reprezint  pentru mul i copila i posibilitatea lor de a se socializa, de a- i dezvolta 
personalitatea i creativitatea, de a face fa  urm toarei etape din via a lor colar . 

La gr dini , copiii deprind normele de conduit  civilizat , de a îndeplini diferite sarcini, de a 
avea un program regulat i astfel este ajutat s  colaboreze mai bine cu cei din jurul s u i s  aib  
ini iativa. Celor mici li se îmbog e te vocabularul, se dezvolt  gândirea, concentrarea, memoria, 
dorin a de cunoa tere i aten ia. Comunic  mai mult i nu în cele din urm , î i dezvolt  aptitudinile 
fizice, psihice, artistice. 

Copiii din gr dini  sunt provoca i prin intermediul jocului s  participe la diferite activit i: 
pictur , sculptur , s  fac  mici experimente în domeniul tiin ei. 

Primele zile pot fi îns  un adev rat echilibru în sufletul celui mic, deoarece brusc sau aproape 
brusc va descoperi faptul c  nu va mai sta cu mama toat  ziua, c  nu el este “centrul universului” i 
c  trebuie s  asculte de cineva str in, s  suporte înc  20 sau 30 de copii educa i mai mult sau mai 
pu in pân  în acest moment, c  trebuie s  împart  juc riile cu ceilal i i c  nu i se vor îndeplini 
nicidecum toate poftele. 

Modificarea deprinderilor este sup r toare i dificil  i îi marcheaz  pe foarte mul i copii, atât 
de strâns lega i de mama la vârsta aceasta. De aceea, p rin ii trebuie s  le fac  trecerea mai lin  i mai 
pe în elesul copilului. Mul i p rin i renun , dar de aceast  etap  se vor lovi i anul urm tor sau peste 
doi ani, i cu cât copila ul cre te cu atât îi vor schimba mai greu obiceiurile. Copilul trebuie încurajat 
cu mult  r bdare i în elegere, cu fermitate totodat , dar mai ales cu infinit  dragoste i blânde e. 

Trebuie l udat când reu e te s  se descurce singur, când î i respect  programul sau deprinderile 
s n toase, i trebuie s  i se explice de ce este trimis la gr dini . 
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Copiii nu trebuie min i i sau s  li se spun  “ei, las  c  la gr dini  o s  vezi tu ce înseamn  s  
ascul i!” pentru c  va avea reticen  numai la auzul cuvântului “gr dini ”. 

În acela i timp, rela ia cu “doamna” trebuie în eleas  de c tre cei mici ca pe una de simpatie, 
de ascultare. Continuând procesul de socializare început în familie, gr dini a ofer  pre colarului 
cadrul de valorificare a poten ialului psiho – social.      

La intrarea în gr dini , copilul se afl  în perioada celor mai bogate acumul ri ,cantitative i 
calitative . Dup  cum observ  M . Debesse "jocul ne permite s  urm rim copilul în acela i timp în 
via a sa motorie, afectiv , social  i moral ". 
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,,Cei apte ani de acas ” 

                                               

Prof. înv. primar erban Roxana Corina- 

coala Gimnazial  Nr. 1 B neasa  
 
 
 
Familia, în orice societate, joac  rolul cel mai important în formarea i socializarea copilului 

deoarece ea reprezint  cadrul fundamental în interiorul c ruia sunt satisf cute nevoile fiziologice i 
sociale i împlinite etapele întregului s u ciclu de cre tere. P rin ii sunt primii educatori din via a 
copilului, educa ia primit  de acesta pân  la apte ani, fiind determinant  pentru dezvoltarea sa 
ulterioar . P rin ii sunt primii mentori reali în via a copilului, furnizându-i primele repere de orientare 
în lume, primele informa ii i înv turi despre lucrurile i fenomenele din natur  i din societate, 
primele sfaturi i reguli de conduit . 

Expresia ,,Cei apte ani de acas ,, este folosit , în general, pentru a descrie conduita unei 
persoane într-un context anume, îns , psihologii spun c  educa ia din primii ani de acas , de care cei 
mici au parte în familie, define te în bun  m sur   viitorul adult. 

Dar educa ia primit  în cei 7 de acas  depinde de câ iva factori: rela ia afectiv  dintre copil i 
p rin i, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaz  familia i pe care le transmite 
copilului. 

Înc  de la na tere, fiecare etap  din via a copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii sale 
afective, motrice i intelectuale. Chiar dac , aparent, lucrurile decurg „de la sine”, exist  factori care 
pot influen a aceast  dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din ace ti factori in strict de mediul 
familial i de felul în care cei care intr  în contact cu copilul se raporteaz  la lumea din jur. 

Pân  la 6 - 7 ani, un copil trebuie s  aib  dezvoltate - în principal prin educa ia primit  „acas “, 
un anumit grad de autonomie (s  se îmbrace singur, s  se spele, s  fie ordonat), un nivel rezonabil de 
polite e, înv at  din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care s -i permit  s  comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emo ional  care s -i dea posibilitatea de a- i controla fricile i emo iile 
i capacitatea de rela ionare social. 

Educa ia copilului este o provocare pentru orice p rinte. Daca înv m s  facem o reprezentare 
clar  si complex  a elului pe care vrem s  îl atingem atunci situa iile pot fi mai simplu de abordat. 
Gre elile nu trebuie s  ne descurajeze. Mai devreme sau mai târziu vom ajunge s  ne în elegem copiii 
i s  le acord m sprijinul necesar. Experien a ne ajut  s  devenim p rin i mai buni i s  prelu m 

exemple din propria educa ie. 
Ca mediu social, familia reprezint  locul în care copilul este îngrijit, educat,educa ia în familie 

precedând-o pe cea institu ional . Copilul, în primii ani de via  este dependent de p rin i, iar ace tia 
nu trebuie s  fie preocupa i doar de latura fizic  a îngrijirii lui,ci s  aib  în vedere educa ia psiho-
social , corelând posibilit ile fizice cu cele psihice. Educa ia în familie pune bazele dezvolt rii 
psihice a copilului, iar educa ia sa la nivel psihic trebuie s  urm reasc  pas cu pas evolu ia 
fizic ,urm rindu-se concomitent educa ia intelectual , moral  în scopul form rii caracterului. Cel mai 
important rol în evolu ia psihic  a copilului îl au exemplele pozitive de acas , deoarece la aceast  
vârst ,rolul exemplului este foarte important. 

De familie depinde dirijarea judicioas  a maturiz rii psihice a copilului. 
Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, la asigurarea 

supravegherii acestuia, ci trebuie v zut ca primul factor în educa ia i instruc ia copilului i un 
continuator al cerin elor impuse de practica educa ional  institu ionalizat . 
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În concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioas  a tuturor capacit ilor 
fizice,mintale i afective ale copilului, trebuie s  canalizeze interesul i înclina iile i s -l ajute s - i 
formeze, încetul cu încetul, adev rata lui personalitate. 

Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

În concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioas  a tuturor capacit ilor 
fizice,mintale i afective ale copilului, trebuie s  canalizeze interesul i înclina iile i s -l ajute s - i 
formeze, încetul cu încetul, adev rata lui personalitate. 

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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EDUCA IA: DESPRE IMPORTAN A EDUCA IEI I ROLUL FAMILIEI                                  
ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE AL COPILULUI  

 
PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR: SERGHIE ANDRA- TEFANIA 

GR DINI A CU PROGRAM NORMAL ,,SFÂNTUL STELIAN’’ – PLOIE TI, 
STRUCTUR  A GR DINI EI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35 – PLOIE TI 

 
Abstract 

,,Educa ia este ceea ce supravie uie te dup  ce tot ce a fost înv at a fost uitat” – Burrhus 
Frederic Skinner 

Cuvinte cheie: educa ie, copil, familie, dezvoltare             

Educa ia are un rol foarte hot râtor în formarea de oameni cu caracter, harnici  i  buni  la  suflet.  
Educa ia este complet   atunci  când  to i  factorii  educa ionali  se  implic   în  a  face  educa ie.  De 
aceea  to i  au  o  mare  responsabilitate.  Din vremuri  îndep rtate  oamenii  au  sim it  nevoia  de  a  
transmite  experien a  lor  de  via   genera iilor  urm toare.  Este foarte important de tiut  c    oamenii  
trebuie  s   aib   credin ,  n dejde  i dragoste  de  oameni,  s   respecte  i  s   protejeze  mediul  
înconjur tor,  s   pre uiasc   tiin a,  tehnica,  informatica,  arta  .a.  Cunoa terea regulilor de circula ie  
i a no iunilor  despre  ma ini este  foarte  important .      

Educa ia este  foarte  important ,  atât  educa ia  colar ,  cât  i  cea  extra colar . De  aceea,  
copiii   au  datoria  s   fie  politico i,  r bd tori  i  dornici  s   înve e  lucruri  noi  i  interesante,  
deoarece  în  aceste  condi ii profesorii  vor  putea  s   le  transmit   din  cuno tin ele  i  experien a  
dân ilor  într-un  mod  benefic  i  constructiv. 

Un alt mediu în care se face educa ie este familia, aceasta reprezentând i  „nucleul social” sau 
„celula societatii”. Ea este cea care raspunde de satisfacerea trebuintelor elementare ale copilului si 
de protectia acestuia. 

Educa ia în familie este deosebit de important  deoarece familia este locul în care copiii primesc 
r d cini pentru a cre te i aripi pentru a zbura mai departe. În familie se înva  pentru prima dat  ce 
este lumea, ce este bine i ce este r u. „Cei apte ani de acas " este o expresie care exprim  educa ia 
unei persoane. Spunem despre cineva c  are „cei apte ani de acas ” atunci când îi apreciem manierele 
i modalitatea respectuoas  de a-i trata pe cei din jurul s u.  

Familia are un rol esen ial în educa ia copilului, este locul în care copilul se formeaz  ca om. 
Ea are un rol decisiv în ceea ce prive te viitorul social i spiritual al copilului pentru c  tim c  „exist  
evenimente care- i pun pecetea asupra mentalit ii individului”, respectiv a copilului. Felul în care 
p rin ii se raporteaz  la copii, afecteaz  în mod dramatic modul în care copilul se va raporta la 
societate. Educa ia copiilor presupune întâi de toate des vâr irea propriei noastre educa ii, a 
sentimentelor noastre. 

Direc ia spre care va merge copilul se traseaz  înc  din familie, locul unde se va forma idealul 
s u. Acesta se formeaz  din copil rie pân  la adole cen . Astfel, „când rela iile dintre p rin i au fost 
armonioase, idealul adolescentului include un model care le seam n . 

Un copil care nu a primit o educa ie corect  din toate punctele de vedere va avea de suferit 
la  maturitate, sau poate toat  via a în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care s  se 
autoeduce. Lacunele rela ionale, complexele, fluctua iile sentimentale i toate problemele interioare 
ale omului sunt în mare parte o consecin  a unei educa ii familiale defectuoase.  
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Rolul familiei în educa ia copiilor este esen ial. Familia reprezint  matricea primordial  a 
culturii omene ti, Aici se trezesc i încep s  se dezvolte puterile latente ale sufletului personal; aici 
începe copilul s  iubeasc  (pe cine i cum?), s  cread  (în ce?) i s  sacrifice (cui i ce?); aici se 
alc tuiesc primele temelii ale caracterului s u; aici se descoper  în sufletul copilului sursele principale 
ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om  mic, din care mai apoi se dezvolt  o 
mare personalitate sau un punga  m runt. 

Responsabilitatea unui p rinte în ceea ce prive te educa ia copilului s u este una uria . În mare 
parte cazurile de neadaptare social , depresie, dependen , delicven , perversiune, sinucideri, din 
rândul tinerilor ( i nu numai), au ca substrat lipsa educa iei familiale corecte, s n toase. 

Concluzionând, putem spune c  pentru o bun  dezvoltare a copilului, este nevoie de fuziune 
între educa ia formal , primit  de c tre profesori în coal  i educa ia primit  în familie. 
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Familia, actorul principal in succesul colar 

 

Profesor înva mânt primar Sescu-Ursu Irina Ecaterina 

coala Gimnazial  Sfântul Andrei 

Moto 

Felul în care vorbesc p rin ii i profesorii îi arat  copilului p rerea lor despre el. Afirma iile lor 
influen eaz  încrederea i pre uirea pe care o acord  propriei persoane. Într-o mare m sur , limbajul 
celor mari determin  destinul acelui copil. 

Haim Ginott 

Succesul sau insuccesul colar exprim  gradul de adecvare dintre nivelul dezvolt rii psihofizice 
a elevului i solicit rile obiective ce i se adreseaz  în procesul de înv mânt. Succesul colar (reu ita 
la înv tur ) reprezint  concordan a ce se stabile te între solicit rile i nivelul dezvolt rii psihofizice 
a elevului, iar insuccesul este un indice al discordan ei dintre cei doi poli. De aici, sintagma „solicit ri 
obiective” condenseaz  totalitatea exigen elor impuse din exterior, prelucrate i ordonate de c tre 
agen ii ac iunii (cerin e instructiv-educative materializate în obiectivele formulate, condi ii socio-
familiale). 

Pentru ob inerea succesului  colar, în majoritatea rilor dezvoltate se intervine prin m suri 
specifice la nivelul tuturor actorilor spa iului educativ: 

• coala- autonomie, parteneriate cu alte institu ii, dot ri materiale i umane; 

• Profesorul- formare ini ial , metode de abordare a pred rii, perfec ionare; 

• Familia- sporirea gradului de participare a acesteia la activit ile copiilor; 

• Elevul-stimularea motiva iei pentru înv are, sus inerea afectiv , orientarea i formarea sa; 

De cele mai multe ori familia vine în sprijinul colii pentru ameliorarea reu itei colare a 
elevului, dar, uneori, „valorile” promovate în familie nu coincid cu cele cultivate în coal . 
Colaborarea real  dintre familie i coal , mai ales în cazul elevilor slabi la înv tur  poate fi un 
factor favorizant al învingerii de c tre elevi a dificult ilor sale colare. Rela iile interpersonale 
distinse, atmosfera emo ional  i psiho-social  calm  i degajat  a mediului familial i colar î i pune 
amprenta asupra imaginii de sine, asupra trebuin elor eului, dorin ei de autodep ire a elevului, care 
influen eaz  neîndoielnic succesul s u colar. 

Stabilirea unui parteneriat între coal  i familie este imperios necesar deoarece pentru mul i 
elevi, factorii e ecului colar se situeaz  în familie i nu în contextul colar. Pentru buna func ionare 
a rela iei coal  - familie este necesar ca p rin ii s  acorde importan  educa iei, s  aib  contact 
permanent cu coala, s  se implice în proiecte educative la cererea acesteia, s  manifeste interes 
pentru studiile copiilor, pentru perspectivele lor sociale. La fel de important  este asigurarea unui 
cadru cultural adecvat, deoarece am observat c  precaritatea cultural  a familiei poate provoca un 
retard al dezvolt rii intelectuale generale a copilului.  

„Familia este mediul socio-afectiv in care copilul este preg tit pentru confruntarea cu toate 
aspectele dure sau  pl cute ale vie ii. Gradul si nivelul protectiv–afectiv al familiei marcheaz  întreaga 
personalitate a copilului.  
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Cei mai importan i factori educativi ai mediului familial sunt: comunicarea verbala a 
membrilor, rela iile lor interindividuale si modalit ile comportamentale.”   
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Prof. înv. primar SEVASTIN JENICA  

COALA GIMNAZIAL  GRECI 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. O rela ie major  coal -familie 
are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i procesul de înv are, echilibrul dintre efort 
i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i 

influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Cauzele unor e ecuri colare sunt multiple, dar coala are sarcina de a le depista i de a interveni, 
uneori, când este cazul, în situa iile delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competent , vizita la 
domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile în cre terea randamentului colar.S-a observat 
c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  în coal  a 
p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece familia 
nu prezint  interes.  

Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  voin a acestuia, dar îl i 
jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind înv tura la unii elevi, 
randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i folosesc timpul liber în 
mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în divertisment, controlul 
p rin ilor nu este eficace, iar ace tia sunt nemul umi i pentru notele copiilor, dar rezultatele slabe la 
înv tur  le pun pe seama colii. De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii 
obligându-i s  citeasc  sau s  scrie cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, 
nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de 
situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie 
copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin 
între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 
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Ca profesor, am urm rit s -i atrag pe p rin i în jurul colii i s  devin  colaboratori activi ai 
dasc lului, s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea 
pe care o au în fa a societ ii.Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, 
lectoratele cu p rin ii, consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice 
ale elevilor. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile 
activit ii instructiv-educative din coal . De asemenea, m-am ocupat de organizarea muncii în 
familie, de alc tuirea i respectarea regimului zilnic, de atragerea p rin ilor în supravegherea timpului 
liber al elevilor. În acest sens, am dezb tut în cadrul unui lectorat tema Un regim de via  ra ional. În 
convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am fost niciodat  
un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. Am c utat ca p rin ii s  vad  c  le întind o mân  prieteneasc  
pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni.  Întocmirea fi elor 
pedagogice a fost mereu în aten ia mea. Am realizat caracteriz ri individuale i caracterizarea clasei 
privit  în ansamblu, iar pe baza acestora am proiectat strategiile instructiv-educative pentru atingerea 
elului pe care mi l-am propus- succesul colar.Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii 

tân rului sunt familia i coala. Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul 
se afl  într-un riguros raport de dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  
preg tit pentru profesie i munc , î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este 
principalul factor instructiv-educativ care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de 
cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 

A adar, s  reflect m asupra apelului adresat de celebrul J.J. Rousseau: Educatori, înv a i s  v  
cunoa t 

e i copiii! 
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             ,,IMPORTAN A COLABOR RII GR DINI  –FAMILIE PENTRU 
DEZVOLTAREA PERSONALIT TII COPIILOR” 

                         

PROF. INV. PRE COLAR SIDOR SILVIA                                                              
GRAD. NR. 2, ANIE  

C. GIM. ,,IUSTIN ILIE IU’’ Jud.  Bistri a –N s ud 
  
              
  
P rin ii, familia sunt primii oameni chema i s  pun  bazele educa iei unui copil 

deoarece preg tirea pentru via  a omului de mâine începe din primele luni de existen . Faptele de 
ast zi ale copiilor reprezint  o prefigurare cert  a celor de mâine. Deprinderile i convingerile 
conturate acum formeaz  baza modului de ac iune din viitor. Atitudinile i comportamentele 
p rin ilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii. Pre colarul ar trebui s  aib  toate 
condi iile unui cadru optim în care s  se dezvolte i aceast  r spundere revine în mare m sur  familiei 
care poate îndeplini aceast  sarcin  doar printr-o colaborare eficient  cu gr dini a. 

Familia ofer  copilului un mediu afectiv, social i cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o coal  a sentimentelor deoarece copilul tr ie te în familia sa o gam  variat  de rela ii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduit . Cu tripl  func ie, reglatoare, socializatoare 
i individualizatoare, familia contribuie în mare m sur  la definirea personalit ii i conturarea 

individualit ii fiec rui copil. 
Gr dini a este prima unitate de înv mânt cu care copilul dar i familia intr  în contact. 

Ea poate oferi p rin ilor o imagine obiectiv  a copilului, poate sprijini i orienta familia în 
educarea copiilor. Educatoarele trebuie s  lucreze cu familiile în scopul organiz rii activit ilor 
zilnice, asigur rii educa iei i întâmpin rii nevoilor sale. În acela i timp, educatoarea nu trebuie s  
uite c  familiile înva  împreun  cu copiii. Copilul este un membru nou i unic al familiei care trebuie 
s  înve e s -l cunoasc  cu tot ce ine de personalitatea, temperamentul i stilul s u. 

Unitatea de ac iune a celor doi factori (gr dini  i familie) în vederea form rii copiilor 
este condi ionat  de un mod comun de lucru i de o bun  cunoa tere reciproc , iar începutul este dat 
de cunoa terea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. Familia 
este o surs  principal  de informa ii privind rela iile interpersonale dintre membrii acesteia, a tept rile 
privind educa ia copilului, stilul educa ional, autoritatea p rin ilor i metodele educative folosite, 
valorile promovate, climatul educa ional, responsabilit ile pe care copilul le îndepline te. 
Educatoarele trebuie s  asigure p rin ilor numeroase ocazii de a se implica în programul gr dini ei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum i-a petrecut copilul lor timpul, ce activit i de 
înv are a desf urat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anun ându-i ce activit i sau întâlniri 
au planificat. Ele trebuie s  ajung  s  cunoasc  bine familiile i copiii de aceea vor folos  toate 
ocaziile pentru a comunica cu p rin ii i a schimba informa ii. Unele familii vor dori s  se implice 
mai mult, altele mai pu in. Frecven a i con inutul discu iilor cu p rin ii vor depinde i de dorin a 
acestora de a comunica sau de nevoile i preferin ele lor. 

Exist  numeroase c i de implicare a familiilor în programul de educa ie al copiilor. 
Unele familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confec ionate acas , altele ar putea 
participa la activit ile din gr dini , iar altele s  fac  parte din comitetul de p rin i. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evolu ia dezvolt rii copilului, 
va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesit  o diversificare a activit ilor, care sunt 
activit ile care sunt realizate cu u urin  acas , modul în care copilul reac ioneaz  la diverse activit i 
propuse. P rintele se simte implicat în via a copilului s u i vede continuitatea rela iei dintre „acas ” 
i „la gr dini ”. În acest fel, începe s  î i verbalizeze temerile sau s  se simt  valorizat în rolul s u, 
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se poate centra pe observa iile asupra copilului s u. Educatoarea poate evalua dac  abilit ile 
parentale au nevoie de suport i îi poate oferi diverse materiale pentru a- i îmbog i cuno tin ele i 
dezvolta capacit ile parentale. De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de confiden ialitate. 

O modalitate modern  de implicare o reprezint  familiile în sala de grup . Uneori familiile se 
simt intimidate o dat  intrate în sala de grup , considerând c  aceasta este „aria” de 
influen  apar inând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine r spunderea de a încuraja familiile s  
vin  în sala de clas  oricând doresc. Aten ia personal  ar tat  îi va ajuta pe p rin i s  renun e la orice 
stânjeneal . P rin ii pot asista la activit ile desf urate de educatoare cu copiii, pot înv a modalit i 
de comunicare eficien  cu ace tia i modalit i de solu ionare a situa iilor de criz . Pe m sur  ce 
p rin ii se obi nuiesc s  participe la activit i ei vor ajunge s  cunoasc  i s  respecte munca 
educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele f cute de copiii sau despre problemele pe care le 
au, se vor împrieteni cu ceilal i p rin i, vor înv a mai multe i vor în elege mai bine modul de 
dezvoltare al unui copil, vor înv a s  desf oare activit i similare acas  sau s  continuie acas  
activitatea educatoarei cu activit i în completarea acesteia, vor g si r spunsuri la întreb rile care îi 
fr mînt , î i vor observa copilul la joac  i vor înv a s - i conceap  copilul în rela ie cu ceilal i. 
Participarea p rin ilor la activit ile copilului are un dublu câ tig: pe de o parte, copilul se va sim i 
securizat de prezen a p rin ilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de alt  parte, se va 
face un transfer de abilit i practice i cuno tin e de la educator spre p rinte, prin exersarea amenaj rii 
spa iilor, a comunic rii cu copilul, prin observarea atent  a acestuia într-un alt context decât cel de 
acas . 

Acolo unde spa iul o permite se poate amenaja o camer  rezervet  familiei sau m car un col  în 
care se pot afi a lucr rile copiilor sau poze ale acestora din timpul activit ilor precum i informa ii 
utile pentru educarea copiilor acas , pliante despre cursuri i concursuri pentru copii. Aici ei se pot 
întâlni cu al i p rin i, analiza i aprecia munca copiilor, pot citi informa iile expuse la avizier. De 
obicei acest spa iiu se poate amenaja pe holul gr dini ei. Acest spa iu poate con ine i c r i de 
specialitate despre dezvoltarea copiilor i despre educa ia parental  pe care p rin ii s  aib  
posibilitatea s  le împrumute. Întrunirile i întrevederile familiale sunt o component  important  a 
parteneriatului gr dini -familie. Exist  câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de 
consultan , cele ale grupurilor de opinie i dialog, întâlniri informale i cele organizate cu ocazia 
unui eveniment special. 

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu p rin ii s pt mânal 
pentru a discuta despre proiectele tematice desf urate i despre alte probleme care preocup  ambele 
p r i. Pentru c  aceste întruniri sunt destinate p rin ilor subiectele alese trebuie s  fie de interes pentru 
ace tia. Întrunirile vor fi benefice numai dac  se axeaz  pe problemele care îi preocup  pe p rin i care 
nu vor participa dac  nu le vor g si interesante i utile. De aceea este necesar ca educatoarea împreun  
cu familiile s  descopere care aspecte îi intereseaz  i vor stabili data întâlnirii. Educatoarea afl  care 
sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin intermediul chestionarelor referitoare la 
interesele familiei. Anumite subiecte pot fi prezentate de o manier  mai formal , a teptându-se i o 
replic  din partea p rin ilor. Alte aspecte cer un mai mare grad de participare, familiile putând în acest 
caz s - i practice abilit ile i experien a. Educatoarea va concepe o planificare a activit ilor de 
consiliere i sprijin pentru p rin i incluzând teme generale dar i particulare la sugestia p rin ilor.  

Grupurile de sus inere i dialog se formeaz  de obicei din dorin a comun  a câtorva familii care 
vor s  dezbat  împreun  un subiect. Adesea dup  o întrunire, câ iva p rin i vor dori s  dezbat  
anumite subiecte sau s  afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesit i deosebite 
se pot întruni i sus ine reciproc, schimbând opinii, sugestii i resurse. Aceste grupuri de opinie pot 
fi formate din: ta i, p rin i unici, p rin i ai copiilor cu diferite deficien e, p rin i tineri, mame. 
Educatoarele ar trebui s  sus in  aceste eforturi oferind informa ii de specialitate. Medierea 
educatoarei i spa iul pus la dispozi ie pentru derularea acestor activit i consolideaz  abilit ile 
parentale, valen a participativ  în via a copilului i dezvolt  un sentiment de apartenen  la 
comunitatea gr dini ei, generând implicare în via a institu iei. 

Întrunirile comisiei de consultan  familial  le faciliteaz  p rin ilor o participare activ  
în cadrul tuturor aspectelor importante ale programului educa ional.  
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În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: participarea familiei, comunicarea educatoare-
p rin i, implicarea comunit ii, organizarea de evenimente sociale, strângerea de fonduri, organizarea 
unor excursii. Educatoarea poate s  propun  p rin ilor un program de vizite la domiciliu, dar 
acestea trebuie s  apar  în plan doar dup  consolidarea rela iei de încredere dintre p rinte i educator.  

Vizita la domiciliu este investit  adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adreseaz  p rintelui 
i este destul de dificil s  accepte acest lucru. Important este ca p rintele s  nu resimt  aceste vizite 

ca abuzive, ci ca modalit i de colaborare partenerial , pentru a determina un r spuns cât mai adecvat 
nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 

     Oric rei persoane îi place s  fie apreciat , recunoscut  i s  s rb toreasc  
succesele. Reu itele copiilor trebuie s rb torite de aceea cu diferite ocazii educatoarele 
organizeaz  serb ri care costituie un prilej de cunoa tere reciproc  i de satisfac ie reciproc  pentru 

realiz rile copiilor.  
 
P rin ii se pot implica în desf urarea repeti iilor, în 

confec ionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor 
mini petreceri pentru copii la sfâr itul acestori serb ri. 

     
  Meseria de p rinte se înva  în timp i cu sprijinul 

educatoarei în perioada pre colarit ii, iar de buna colaborare a 
familiei cu gr dini a depinde dezvoltarea armonioas  i unitar  a 
copilului. 
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Rolul profesorului în educa ia elevilor 

Prof. Signea Alexandra Elena, Limba si literatura romana 

Scoala Gimnaziala Slobozia 
 

 

Educa ia în secolul XXI nu se mai poate face doar cu tabla i cu creta. Tehnologia a avansat i 
pune la dispozi ia spa iului educa ional instrumentele sale. Tinerii i copiii sunt atra i de cultura 
digital  i de suporturile tehnice care o promoveaz . Pentru a intra in conexiune cu ace ti tineri i 
copii, profesorii trebuie s  vorbeasc  limba lor, s  valorifice abilit ile lor pentru oferirea de noi 
experien e de înv are3. 

Astfel,  profesorul secolului XXI  este sau ar trebui s  fie, conform a tept rilor elevilor:  bine 
preg tit, inteligent, amuzant, carismatic, bun, blând i  iert tor. De asemenea, acesta ar trebui s  fie 
la curent cu toate tendin ele în  tehnologie  i în eleg tor cu fiecare în parte. Îns , cel mai important 
lucru este c  acesta s  r mân  ve nic în sufletele copiilor, a a cum domnul Trandafir, din opera cu 
acela i nume, a marelui scriitor  Mihail  Sadoveanu,  a r mas în sufletul elevilor s i:   

,,Câte ceva din sufletul lui a r mas în sufletul multora, dar el nu mai este, i-a îndeplinit cu 
anevoie o munc  grea de care nu s-a plâns i prin care n-a str lucit, - a murit împ cat, ca mul i al ii, 
i acum se odihne te.” Putem delimita câteva elemente comune  prezente atât  în portretul profesorului 

secolului XXI , dar i în cel al domnului Trandafir:   ,,ochi blajuni”, ,,zambetul linistit”, ,,tonul vocii”, 
,,mimica (gesture blajine)”, ,,privirea blanda”. 

Când vine vorba de profesori i despre caracterul sau portretul fizic/ moral al acestora putem 
discuta continuu.  Atât portretul fizic, cât i cel moral r mân adânc implementate în con tiin a 
elevilor.  Fiecare elev î i aminte te într-un mod diferit fiecare  profesor  i îl caracterizeaz  diferit, în 
func ie de interac iunea pe care a avut-o cu acesta.   

 Rela ia profesor-elev este condi ionat  de personalitatea profesorului, personalitatea grupului 
de elevi, nivelul/gradul de preg tire tiin ific  i psihopedagogic  a cadrului didactic, competen a 
pedagogic  a formatorului, nivelul de complian  a formabililor.  

Rolul unui profesor în societate este pe cât de semnificativ, pe atât de valoros.  El are o influen  
ce dep e te societatea în care tr ie te i nici o alt  personalitate nu poate avea o influen  mai 
profund  decât un profesor.  Elevii sunt profund afecta i de afec iunea profesorului, caracterul lui, 
competen a i angajamentul s u moral. Un astfel de profesor devine un model pentru elevii s i. Elevii 
încearc  s  urmeze profesorul lor în manierele sale, vestimenta ie, etichet , stil de comunicare i 
gesture.  

Profesia de cadru didactic trebuie privit  de c tre comunitate cu încredere i responsabilitate, 
necesitând standarde ridicate de profesionalism: integritate, onestitate, respect i  responsabilitate. 
Între profesor i elevi este necesar  crearea capacit ii numite empatie, care presupune un anumit grad 
de identificare psihologic  cu universul existen ial al elevului simultan cu p strarea unei distan e 
mul umitoare.  

3 Cuco , C. (2008). Educa ia: iubire, edificare, des vâr ire, Ia i: Polirom 
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A adar, profesorul este organizatorul i conduc torul activit ii didactice i educative, un 
modelator al structurii personalit ii copilului, în stadiul cel mai hot râtor al devenirii sale.  
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Educatia si spatiul de joaca 

 

Prof.  Signea Gabriela                                                                                 
Scoala Gimnaziala Slobozia, Gradinita Slobozia,                                                          

Sat Slobozia, comuna Voinesti, judetul Iasi. 
 

 

Pornind de la defini ia consacrat  în Dic ionarul explicativ al limbii române , educa ia este 
„fenomen social fundamental de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a culturii 
c tre genera iile de copii i tineri, abilit rii pentru integrarea lor în societate”.4 

Adrian Gorun propune urm toarea „defini ie complet  a 
educa iei”:„ansamblul rela iilor dinamice dintre actorii cu 
competen  în formarea ini ial  i continu , precum i dintre ace tia 
i persoanele implicate în propria formare prin mecanisme i ac iuni 

ordonate i orientate de finalit i prestabilite, întemeiate în norme i 
valori ce se circumscriu idealului educa ional promovat de o 
comunitate/societate”5  

Educa ia timpurie este cea mai important  i mai complex  
etap  în dezvoltarea copiilor, ea acoper  intervalul de la na tere 
pân  în jurul vârstei de intrare a copilului în înv mântul 
obligatoriu (de regul , 6 ani) i reprezint  perioada în care au loc 
cele mai profunde transform ri i achizi ii fundamentale. 

Efectele pozitive ale educa iei timpurii:  
-Educa ia timpurie are un efect pozitiv asupra abilit ilor copilului, asupra carierei sale colare 

(note mai mari, repeten ie sc zut ). Copiii dobândesc atitudine pozitiv  i motiva ie pentru activitatea 
colar , se îmbun t e te abilitatea intelectual  a copilului pe termen scurt, se schimb  percep ia 

celorlal i asupra poten ialului copilului;  
-Educa ia timpurie dezvolt  abilit ile sociale ale copiilor, independent de mediul de 

provenien , atunci când mediul educa ional i interac iunea adult-copil promoveaz  calitatea i 
incluziunea. 

-Frecventarea unei institu ii i durata acestei frecvent ri reprezint  o condi ie esen ial  pentru 
înregistrarea unor progrese în dezvoltarea copilului.  

-Educa ia timpurie are efecte pozitive asupra integr rii sociale a adolescentului i adultului. 
Copiii proveni i din medii socio-economice defavorizate, care au beneficiat de o educa ie timpurie 
adecvat , parcurg un traseu colar mai lung, se reduce comportamentul delicvent, rate mai sc zute de 
abandon i o dorin  mai mare de a fi integra i în societate. 

Educa ia timpurie î i pune amprenta pe tot parcursul vie ii copilului i de aceea programele de 
înalt  calitate depind în mod direct de: - calitatea preg tirii personalului; - mediul educa ional adecvat; 
- practici de grupare eficient  a copiilor; - un program zilnic tiin ific; - implicarea p rin ilor.6 

Fiecare gr dini  trebuie s  fie pentru copii un spa iu dorit, cu activit i care s -i implice, s  le 
ofere posibilitatea de a se dezvolta global, într-o atmosfer  deschis , stimulatoare. Când copilul intr  

4 DEX – Dic ionarul Explicativ al Limbii Române, Academia Român , Institutul de Lingvistic  „Iorgu-Iordan – 
Al. Rosseti”, Ed. a 2-a, rev. – Bucure ti: Univers Enciclopedic Gold, 2009, p.343 
5 Adrian Gorun, Studiu sociologic asupra Legii 1/2011. Educa ia i comunitatea, Editura didactic  i 
pedagogic , Bucure ti, 2013, p. 22 
6*** Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=16980&folderId=31565&name=DLFE2702.pdf, 
pp.11-12;  
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pentru prima dat  într-o sal  de clas  ce ar trebui s  g seasc  aici, astfel încât s  vin  zilnic la gr dini  
cu pl cere, tiut fiind c  prima impresie se formeaz  în primele 20 de secunde? Organizat  pe zone, 
centre de interes, centre de activitate sau arii de stimulare (a a cum au fost denumite în timp i în 
func ie de specificul grupei) sala clasei preg titoare devine un cadru adecvat situa iilor de înv are i 
ob inerii experien ei. Prin felul în care este amenajat , ea ofer  copilului ocazii s  se simt  bine în 
intimitatea lui, stimulându -i interesul i invitându -l 63 la înv are prin descoperire i explorare.    

Curriculumul revizuit pentru educa ia timpurie structureaz  experien ele copilului pe domenii 
experien iale: estetic-creativ, om i societate, limb  i comunicare, tiin e i psihomotric. Astfel, 
având în vedere setul de interese i aspira ii ale copilului, nevoile acestuia, ca i inten ia organiz rii 
unor activit i integrate, sala de clas * poate fi delimitat  în mai multe centre de activitate/interes, 
dup  cum urmeaz : Biblioteca, tiin e, Arte, Construc ii, Joc de rol/ Col ul p pu ii, Nisip i ap .  

Organizarea spa iului educativ prin delimitarea Centrelor ofer  atât p rin ilor, cât i 
educatorului oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii în intrac iunea lor cu materialele, cu al i 
copii sau cu adul ii din clas . În organizarea pe Centre a spa iului educativ, educatorul va asigura: 
securitatea i protec ia copiilor; confortul prin mobilier, canapele, pernu e; existen a unui spa iu 
suficient studiului i întâlnirii cu al i copii; existen a unui material adecvat situa iilor de înv are; 
pozi ionarea adecvat  a Centrelor, respectând reguli specifice7. 
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7 Florea, Nadia, Pedagogie prescolara, Curs IF-IFR, Universitatea Spiru-Haret, Facultatea de Psihologie si 
Pedagogie, Brasov 
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EDUCA IA ÎN FAMILIE 

 

PROF. SILAGHI DANA 

GR DINI A CU PROGRM PRELUNGIT „TRENULE UL VESELIEI”, BISTRI A 
 
 
 
Familia este locul unde copilul înva  s  fie iubit, s  iubeasc  înainte de a face ceva practic. 

Familia este considerat  ca o cetate ce are rol primar de a asigura ap rarea copilului în fata unor 
„agresiuni” din afar : lipsuri, experien e dure, nesigure, etc. Important în mediul familial este calitatea 
legaturii dintre p rin i. Fluctua iile raporturilor familiale, situa iile particulare cum ar fi: pierderea 
unui p rinte, divor ul, rec s toria, adop ia, induc un dezechilibru i o instabilitate în universul 
copilului mic care î i pun amprenta pe existen a ulterioara. 

Ursula chiopu i Emil Verza, în lucrarea: „Psihologia vârstelor” au stabilit 10 reguli pe care 
s  le aib  în vedere deopotriv  p rin ii dar si educatorii în vederea educ rii copiilor: 

S  – i iube ti copilul. 
S  te bucuri de el, s -l accep i a a cum este, s  nu-l jigne ti, s  nu-l umile ti, s  nu-l descurajezi, 

s  nu-l pedepse ti pe nedrept, s  nu-l lipse ti de încrederea ta, s -i dai prilej s  te iubeasc . 
S - i protejezi copilul. 
S -l aperi de primejdii fizice i suflete ti, la nevoie chiar prin sacrificarea proprilor interese i 

cu riscul propriei tale vie i. 
S  fii bun exemplu pentru copilul t u. 
S -i transmi i valorile i normele etice ale societ ii. S -i dovede ti c  trebuie s  traiasc  în 

dragoste i armonie cu ai s i i cu to i cunoscu ii familiei. S  tr iasc  în cinste, adev r, cu respectul 
bunurilor, convingerilor i al sentimentelor altora. S  creasc  i s  simt  tot timpul comuniunea 
„mama – copil – tata”. S -l obi nuie ti s  participe la activitate. 

S  te joci cu copilul t u. 
    S - i faci timp pentru copilul t u, s  vorbe ti cu el, s  te joci cu el cum îi place (jocurile lui), 

s  iei în serios jocurile lui, s  te familiarizezi cu lumea imaginilor lui. 
S  lucrezi cu copilul t u. 
S - i aju i copilul când încearc  s  participe la munca în cas  sau în gr din . Când copilul este 

mai mare, s -l obi nuie ti s  participe la treburile zilnice din gospod rie i pentru gospod rie. 
S  la i copilul s  dobândeasc  singur experien a de via  chiar dac  sufer . 
Copilul accept  numai experien ele pe care le face singur. Propriile tale experien e sunt lipsite 

de valoare pentru copilul t u. Trebuie s  ai curajul s -i dai prilejul de  a- i acumula experien ele 
proprii, chiar dac  sunt anumite riscuri.  

S -i ar i copilului posibilit ile i limitele libert ii umane. 
S  înf i ezi copilului posibilit ile extraordinare de desf urare ale omului, în conformitate cu 

înzestrarea i talentele fiec ruia. Dar, în acela i timp, s -i ar i c  orice om trebuie s  recunoasc  
anumite limite în faptele sale, chiar i în familie, fa  de p rin i. Ajut -l pe copil s  cunoasc  i s  
respecte aceste limite. 

S -l înve i s  fie ascult tor. 
S  supraveghezi i s  îndrumi comportarea copilului, astfel încât prin ac iunile sale s  nu 

genereze suferin  nici pentru familie, nici pentru al ii. R spl te te-l pentru respectarea regulilor 
stabilite. La nevoie, încearc  s  impui respectarea regulilor prin „pedepsire”! 

S  a tep i de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate i 
experien . 
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Copilul are nevoie de mult timp pân  înva  s  se orienteze în aceast  lume complicat . Ajut -
l cât timp po i i cere-i o p rere sau un verdict numai când este în stare s  îl dea, conform experien elor 
acumulate i gradului de maturitate. 

S -i oferi copilului trairi cu valoare de amintire (c l torii, excursii, vacan e, spectacole, serb ri 
în familie, manifest ri sportive). 

În vederea educ rii copilului, sunt necesare i importante anumite cuno tin e i calit i pe care 
p rin ii trebuie s  le dovedeasc , ca de exemplu: pricepere, sim ul r spunderii, s n tate fizica i 
psihica etc. 

Deseori p rin ii se plâng: „Nu tiu de ce nu m  ascult ! Ce m  voi face cu el când va fi mare?” 
daca aceast  problem  ar fi corect în eleas  de p rin i i ar ac iona în spiritul rezolv rii ei, f ra a 
genera paralelisme între gradini , coal  i familie atunci nu ar exista deregl ri în conduita copiilor, 
iar p rin ii nu- i vor pune întrebarile de mai sus. 

Întodeauna climatul familial, influen eaz  în raport cu natura sa personalitatea copilului. Marele 
pedagog John Locke, convins de puterea exemplului de rolul ambian ei familiale i înclina ia c tre 
imitarea copilului, se adreseaz  p rin ilor cu îndemnul: „ Nu trebuie s  face i în fa a copilului nimic 
din ceea ce nu vre i s  imite. Daca v  scap  o vorba sau s vâr i i vreo fapt  pe care i-a i prezentat-o 
drept gre eala, când o comite el cu siguran  se va ap ra invocând exemplul dat i se pune la ad postul 
acestui exemplu, încat cu greu v  ve i putea atinge de el pentru a-i îndrepta gre eala”. 

În cre terea i educarea copiilor, p rin ii trebuie s - i „proiecteze” atât strategia educativ  cât 
i „modelul” de copil pe care i-l doresc. Copiii trebuie s  simt  de mici c  îi în elegem, c  suntem 

al turi de ei, c  îi iubim i le vom fi al turi în toate împrejur rile. 
Meseria de p rinte este, în acela i timp cea mai dificil  i cea mai u oar  meserie din lume; este 

u oar  pentru c  se face cu dragoste i dificil  pentru marea-i responsabilitate. 
Oricare ar fi dificult ile economice sau de alt  natur , cre terea i educarea copiilor reprezint  

îndatoriri i responsabilit i deosebit de importante ale p rin ilor. Copilul educat este, practic, oglinda 
educatorului, iar un copil bine format din punct de vedere moral reprezint  cea mai înalt  r splat  de 
realizare a p rin ilor. 

Dac  ar fi de-ajuns s  ne iubim pur i simplu copiii, n-ar mai exista familii cu probleme; din 
p cate nu este a a. Dragostea se afl  pe primul loc, dar pe aceast  temelie trebuie a ezate capacitatea 
de a rezolva probleme, consecven a, respectul reciproc, r bdarea i tiin a de a fi un bun ascult tor. E 
nevoie de mult efort ca s  fii un p rinte bun, dar merit . 

P rin ii pozitivi au totu i capacitatea „ de a vedea în viitor”, de a- i folosi imagina ia i de a- i 
vizualiza copilul crescând, reu ind în via  i devenind un adult creator i pozitiv. Exact cum 
Michelangelo l-a v zut pe puternicul Moise în blocul de granit înc  înainte de a da prima lovitur  de 
dalt , tot a a noi p rin ii, putem s  proiect m cu încredere imaginea tân rului minunat sau a 
domni oarei care se va forma din aceast  „buc ic ” de om; i vom putea educa acest pui or 
neajutorat, trecând prin diverse faze succesive pân  ce el va ajunge un adult de succes. 

Singura cale de a forma copii buni este s  devenim mai întâi p rin i buni. 
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influen eaz  i 

modeleaz  persoana uman . Unii merg chiar mai departe i sus in c  ac iunea ei asupra persoanei e 
atât de mare, încât ea egaleaz  ac iunea celorlalte grupuri sociale. Acesta este cu deosebire cazul 
cercet rilor care vin dinspre psihanaliz , psihologia sociala i sociologia sus inând c  familia este 
adev ratul laborator de formare a persoanei. Transformarea individului în persoan  adic  în „individ 
cu status social” este întâi de toate opera familiei. Sunt doua cauze care explica aceasta influen  a 
familiei asupra persoanei: una este legata de faptul ca ac iunea familiei se exercit  mai de timpuriu 
iar a doua de faptul c  mult  vreme familia e calea prin care se canalizeaz  oricare alt  ac iune de 
socializare, ea fiind identic  cu întreaga lume social  a copilului. 

 Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de înv are este c  toate urc  foarte 
repede la început i apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativ . Aceasta înseamn   
ca eficacitatea ac iunii mediului e foarte mare în primii ani, mica mai târziu i foarte mic  dup  25-
30 ani când totul devine fix i imuabil; deci familiei îi revine astfel privilegiul de a- i exercita 
influen a de la început. 
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Acest privilegiu este dublat de un al doilea, ac iunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar 
multa vreme e i singura având pe deplin monopolul, fiind singurul factor de socializare a copilului 
din perioada pre colar . 

Cre terea i educarea tinerei genera ii este o misiune nobila, de maxim  responsabilitate, la a 
c rei realizare, în ara noastra concur  întreaga societate. Familia, nucleul de baza al societ ii în 
cre terea i educarea tinerei genera ii, este factorul cu cele mai mari responsabilit i în aceast  
direc ie. Pentru a putea realiza o cre tere i educare corespunz toare a copiilor, familia trebuie s  fie 
preg tit  pentru aceasta din punct de vedere: moral, afectiv, intelectual, material.  

Prin exemplificare a ceea ce trebuie, sau nu trebuie s  fac  p rin ii, familia, se realizeaz  o mai 
buna în elegere a c ilor pe care aceasta e bine s  le urmeze, a metodelor i mijloacelor pe care s  le 
foloseasc  spre a- i realiza func iile în special cea de cre tere i educare a tinerelor vl stare.   
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Rolul familiei în dezvoltarea intelectual  a copilului 
 

 

Ed. Suliman Iulia-Simona,                                                                             
G. P. P “Stelu ele M rii” Constan a 

                               

 

Familia exist  din cele mai vechi timpuri, dar a cunoscut modific ri  de la o societate la alta. 
Copilul a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul educativ al p rin ilor este legat de apari ia 
sentimentului familiei i a sentimentului copil rie. Cele dou  sentimente s-au constituit treptat, unul 
pe baza celuilalt, implicând asumarea unei func ii afective atât în raporturile dintre so i, cât i în 
raportul dintre p rin i i copii. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influen eaz  i 
modeleaz  persoana uman . Unii merg chiar mai departe i sus in c  ac iunea ei asupra persoanei e 
atât de mare, încât ea egaleaz  ac iunea celorlalte grupuri sociale. Familia este adev ratul laborator 
de formare a persoanei. 

Începând din primii ani de via , copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, 
exemple de comportament. Prima rela ie a  copilului  cu  lumea  exterioar    este  cea  cu  familia. 
Aceasta  îi  ofer   copilului  primele  informa ii  despre  lumea  ce-l  înconjoar , primele  norme  i  
reguli  de  conduit , dar  i  climatul  socioafectiv. Acest  tip  de  rela ie  este  hot râtoare  în  devenirea  
personalit ii  nu  numai  prin  faptul  c   ea  este  primordial   i  se  men ine  pe  toat   durata  vie ii, 
dar  i  prin  faptul  c   familia  mediaz   i  condi ioneaz   comunicarea  i  interac iunea  cu  celelalte  
componente  sociale, în  special  cu  coala. 

Influen ele educative pe care familia le  exercit   asupra  copiilor  se  pot  manifesta  fie  direct, 
prin  ac iuni  mai  mult  sau  mai  pu in  dirijate, fie  indirect, prin  modele  de  conduit   oferite  de  
c tre  membrii  familiei, precum  i  prin  climatul  psihosocial  existent  în  familie. Modelele  de  
conduit   oferite  de  p rin i – precum  i  climatul  socioafectiv  în  care  se  exercit   influen ele  
educa ionale  constituie  primul  model  social  cu  o  influen   hot râtoare  asupra  copiilor  privind  
formarea  concep iei  lor  despre  via , a modului  de  comportare  i  rela ionare  în  raport  cu  diferite  
norme  i  valori  sociale. Este unanim  recunoscut  faptul  c   strategiile  educative  la  care  se  face  
apel  în  familie, mai  mult  sau  mai  pu in  con tientizate, determin   în  mare  m sur   dezvoltarea  
personalit ii, precum  i  rezultatele  colare  ale  copiilor, comportamentul  lor  sociomoral. 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el în elege cel mai bine 
afec iunea p rintelui. Iubirea este fundamentul unei copil rii lipsite de griji. Fiecare copil are propria 
modalitate de a oferi i de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, este mai u or de disciplinat i 
de format decât atunci când simte c  rezervorul s u emo ional este gol. Iubirea adev rat  este 
totdeauna necondi ionat .  

Iubirea necondi ionat  este iubirea total , este o lumin  c l uzitoare care str luce te în întuneric 
i ajut  p rin ii s - i dea seama ce trebuie s  fac  pentru  a- i cre te copilul . Iubirea necondi ionat  

înseamn  a iubi copilul indiferent de cum arat , de ce talent manifest , de cum ar vrea s  fie, de ceea 
ce face. Fundamentul iubirii a ezat în primii ani de via  afecteaz  capacitatea copilului de a înv a 
i determin  în mare parte momentul în care va fi capabil s  sesizeze i un alt tip de informa ii. Dac  

iubirea va fi alimentat  a a cum se cuvine, copilul va înflori i va binecuvânta lumea prin frumuse ea 
sa; f r  iubire va deveni o floare ve tejit , însetat . 
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Exist  cinci modalit i în care copiii exprim  i în eleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de 
încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile. 

Mângâierile fizice sunt cea mai puternic  voce a iubirii. Copiii care sunt inu i în bra e, sunt 
îmbr i a i, s ruta i, se dezvolt  mai devreme din punct de vedere emo ional, decât cei care sunt l sa i 
mult  vreme f r  un contact fizic. inutul în bra e în timp ce i se cite te o poveste devine amintire 
pentru tot restul vie ii. 

Cuvintele de încurajare, “balsam pentru suflet”, hr nesc interiorul copilului, dându-i 
sentimentul valorii de sine i al siguran ei, c ci “în voia limbii este via a i moartea” (proverb ebraic). 
Tonul vocii, blânde ea, atmosfera afectuoas , toate comunic  o c ldur  emo ional  i mult  iubire. 
Cuvintele de laud , de încurajare, cuvintele c l uzitoare, tonul agreabil i o mânie st pânit  vor aduce 
oricând un câ tig însutit. Un mesaj pozitiv transmis în mod negativ va aduce rezultate negative . 

Timpul acordat este darul pe care p rintele îl ofer  prin prezen a sa copilului. Cu cât leg tura 
emo ional  dintre copil i p rinte este mai puternic , cu atât scade posibilitatea de a se ajunge la un 
comportament ce presupune delicven .  

Timpul acordat trebuie s  presupun  i un contact vizual pl cut i plin de afec iune precum i a 
desf ura o activitate împreun , cunoscând astfel mai bine copilul, împ rt ind gândurile i 
sentimentele. Tot ceea ce se face împreun  cu copilul va conta întotdeauna. 

Darurile sunt o form  de recuno tin  sau de stimulare. Adev ratul dar exprim  iubirea pentru 
orice persoan , gestul fiind f cut de bun voie.  

Serviciile pline de iubire nu sunt sclavie, se fac de bun voie. Serviciile cu compasiune i iubire 
sunt caracteristice p rin ilor cu voca ie. A fi p rinte bun nu înseamn  a oferi copilului tot ce î i 
dore te. 

P rin ii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificil  care presupune în elepciune, 
imagina ie, r bdare i mult  dragoste.  

P rin ii sunt cheia capacit ii copiilor de a înv a i de a reu i în toate direc iile. 
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Doi parteneri, acela i scop – educarea copilului 

Prof. înv. pre c.: M iereanu Georgeta - Alexandra 

Gradini a cu P. P. Zâna Zorilor, Cluj – Napoca 

 

Dezvoltarea personalit ii copilului este strâns legat  de urm torii factori: familia, coala, 
comunitatea. Factorii familiali sunt cei mai importan i factori în dezvoltarea unei personalit i 
armonioase. Familia este primul mediu social cu care ia contact copilul. Integrarea ulterioar  a 
copilului în societate începe tot în cadrul familiei, acum este momentul când copilul are primele 
contacte cu exteriorul, primele lui experien e de via . Familia ocup  un rol foarte important, practic 
unul dintre cele mai importante roluri în evolu ia copilului. Personalitatea copilului se va dezvolta în 
timp i va fi determinat  de influen ele pozitive sau negative ce se exercita asupra lui în cadrul 
familiei. Foarte multe dintre cuno tiintele, deprinderile, priceperile sau obi nuintele copilului se 
datoreaz  educa iei pe care acesta a primit-o în familie. De aceea, copilul trebuie înv at s  
socializeze, trebuie modelat, c ci baza personalit ii se realizeaz , într-o mare m sur , în interiorul 
familiei, familia fiind primul s u univers afectiv, social i cultural. 

Familia contribuie în mod esen ial la  dezvoltarea copiilor  din punct de vedere intelectual, fizic, 
moral i estetic. Ea asigura hrana i îmbr camintea copiilor, le creaz  condi ii de odihn  i se îngrije te 
de s n tatea lor, lucruri deosebit de importante pentru dezvoltarea fizic  a copiilor. În familie, copilul 
î i formeaz  primele deprinderi de igien  personal  i social . Referitor la dezvoltarea intelectual , 
putem spune c  în cadrul familiei copilul î i însu e te limbajul. Volumul vocabularului, 
corectitudinea utiliz rii lui sunt în strâns  leg tur  cu eforturile  p rin ilor în aceast scop. În familie 
se formeaz  i anumite  comportamente specifice educa iei morale: cinstea, sinceritatea, respectul, 
polite ea, ordinea, cump tarea, copilul înva  ce e bine i ce e r u, ce e drept i ce e nedrept, ce e 
frumos sau ce e urât. Un rol important în acest scop îl are  modelul parental, p rintele fiind un exemplu 
pentru copil. De asemenea, familia îl sf tuie te s  fie sociabil, s  fie un bun coleg sau un bun  prieten. 
În realizarea educa iei estetice, p rin ii sunt cei care deschid orizontul copilului fa  de frumuse ile 
naturii, fa  de tradi ii, de obiceiuri.  

Educa ia copilului din familie va continua cu educa ia primit  în gr dini . Intrarea copilului în 
gr dini  se consider  a fi prima ie ire a copilului în lume. Ea este v zut  ca un proces  de separare 
la care particip  i p rin ii lui. În timpul celor trei ani de gr dini   copiii  se dezvolt  într-un mod 
accelerat. Dac  procesul de dezvoltare, în acest moment, este neglijat, pierderile se vor recupera foarte 
greu mai târziu. Acum se formeaz  unele deprinderi i comportamente sociale care duc la integrarea 
viitorului adult în societate, acest mediu fiind un mediu propice rela ion rii, socializ rii, form rii unui 
viitor adult sociabil i echilibrat.  

E ecul privind socializarea la vârsta pre colar  poate contribui la marginalizarea, izolarea 
copiilor în societate, iar, mai apoi, la izolarea adultului format. La gradini , copiii î i însu esc 
no iunile de baza privind scrierea, înva  s  comunice, î i dezvolt  limbajul, vorbirea, înva  cum s  
se comporte politicos cu ceilal i, gr dini a contribuie la dezvoltarea întelectual  a copilului, la 
dezvoltarea personal  a copilului i la preg tirea acestuia pentru coal . La gr dini  copilul înva  s  
fie independent.  

Gr dini a poate face minuni, iar educa ia dat  în aceast  institu ie va avea rezultatele a teptate 
dac  se va sprijini pe colaborarea cu familiile copiilor.  

În concluzie, putem spune c  succesul în devenirea uman  a copilului depinde de o colaborare 
strâns  dintre cei doi factori de baz : gr dini a i familia.  
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Importan a educa iei în via a copiilor 

Prof. înv. primar Sima Roxana Ioana                                                                    
Scoala Gimnaziala „Sfantul Andrei” 

 

Cei mici trebuie s  fie bine educa i, iar acest lucru se poate realiza doar dac  p rin ii î i iau în 
serios rolul.  

De ce este important  educa ia?  

 copilul va avea o via  fericit  i stabil ; 

 educa ia îl va ajuta s - i îndeplineasc  toate visele; 

 o persoan  educat  î i va îmbun t i constant starea de s n tate, va tr i mai mult i mai bine; 

 îi va oferi accesul la tehnologie; 

 ajut  la rela ionarea social . 

Educa ia corect  a copilului pre colar reprezint  cheia succesului în via , fiind util  în cadrul 
procesului de maturizare. 

Cum se educ  un copil pentru a forma un adult responsabil 

Rolul educa iei este unul colosal în via a omului. P rin ii sunt cei care iau tot felul de decizii ce 
influen eaz  într-o m sur  sau alta viitorul celor mici. Din acest motiv, uneori, se poate întâmpla ca, 
din cauza stresului, ner bd rii, oboselii, a lipsei de timp, adul ii s  recurg  la diferite strategii mai 
pu in ortodoxe pentru a rezolva problemele celor mici. Cu timpul, acestea vor duce la apari ia unor 
comportamente nedorite, ca, de exemplu, faptul c  vor crede c  li se cuvine totul.  

Pentru a educa un copil în direc ia bun , m micile i t ticii trebuie s -i îndrume cu mult  
în elepciune, s  nu fie prea permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s -i fac  ferici i într-una. 
Uneori, trebuie s  le refuze accesul la anumite lucruri i s  le spun  „Nu”. De asemenea, tot în seama 
educa iei parentale cade i crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  le aib . Dac  
nu vor fi aplicate, ace tia vor ajunge s  cread  c  întreaga lume se învârte în jurul lor. 

 Rolul familiei în educa ia copilului 

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea celor mici i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor. În acest sens, este indicat s  
urm reasc  cele patru direc ii de mai jos: 

 s  identifice obiectivele parentale pe termen lung; 

 s  interac ioneze corect i plin de c ldur  cu micu ii; 

 s  în eleag  gândurile i sentimentele acestora în diferite situa ii; 

 s  caute mereu o solu ie la toate problemele care 
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 se ivesc i s  renun e la abordarea punitiv  a unui conflict. 

Sfaturi pentru p rin i în educarea prichindeilor 

Gre elile p rin ilor în educa ia copiilor sunt inevitabile, într-o oarecare m sur , dar adul ii 
încearc  mereu s  fie tot mai buni în aceast  „meserie” i s  le evite. Din acest motiv, speciali tii vin 
în întâmpinarea nevoilor acestora cu o mul ime de sfaturi utile: 

 Deciziile adultului influen eaz  personalitatea copilului. Dac  îi va da mereu ce î i dore te, 
nu va cre te un prichindel responsabil; 

 Este important s  le ofere posibilitatea de a- i dezvolta empatia, s  în eleag , s  respecte i s  
pre uiasc  opiniile celor din jur; 

 O lec ie valoroas  pe care p rin ii trebuie s  o predea copiilor este cea legat  de r bdare. Ei 
trebuie s - i dea seama c  nu pot primi mereu tot ceea ce doresc; 

 P rin ii nu trebuie s -i r sfe e cu tot felul de lucruri, ci s  le arate care este valoarea banului; 

 Cei mici vor înv a obligatoriu care le sunt responsabilit ile în familie, activit ile de acest 
gen permi ându-le s  munceasc  pentru a strânge bani sau de a înv a c  unele lucruri se fac în mod 
voluntar, gratis; 

 Este indicat ca p rin ii s  le permit  s  ia singuri anumite hot râri, evident, unele decizii 
potrivite vârstei, apoi s  le cear  socoteal  pentru ceea ce fac i pentru alegerile pentru care au optat; 

 Copiii trebuie s  înve e s  recunoasc  i s  aprecieze lucrurile, oamenii i oportunit ile. Un 
exemplu bun poate s -i ajute în acest sens. De exemplu, p rin ii pot dona unele obiecte sau lucruri 
persoanelor mai pu in favorizate; 

 Regulile i limitele sunt esen iale pentru educa ia în familie, pentru c  ele îi vor înv a cum s  
reu easc  în via , trecând peste frustr ri i dezam giri. Dac  regulile nu sunt impuse, atunci vor face 
ce vor dori dup  propria minte. 

 

Implicarea p rin ilor în educa ie este obligatorie dac  vor s - i transforme propriii copii în 
oameni responsabili i con tien i, care s  pre uiasc  lucrurile bune în via  i care s  tie cum s  se 
descurce perfect în orice situa ie. Pân  la urm , acesta este scopul ei, nu-i a a? 
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Rolul p rin ilor i al colii în educarea copiilor 

Liceul Teoretic Gelu Voievod Gil u/Gr dini a cu P. P. Gil u 

Prof. înv. prescolar Sîmboan Dalia Carmen 
 

 

Între factorii educa iei ,familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial, 
deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor, educa ia începe în familie, motiv care l-a determinat pe 
Loisel s  afirme c  “în familie i pe genunchii mamei se formeaz  ceea ce este mai valoros pe lume-
omul de caracter”.  

Citatul pune în eviden  dimensiunea moral  a educa iei din familie,dar într-un anumit fel i 
într-o anumit  m sur , familia î i aduce contribu ia în toate sectoarele educa iei, aici copilul f cându-
i ucenicia pentru via , cea moral  r mânând îns  esen ial  prin substan a pe care i-o imprim  

familia. Una din tr s turile specific ale educa iei în familie este afectivitatea sporit . F r  îndoial  c , 
orice educator trebuie s  imprime activit ii sale educa ionale i o tent  afectiv . Când este vorba de 
p rin i, aceast  tent  este mult mai pronun at . 

Chiar i atunci când,din pruden ,ace tia nu o afi eaz ,copilul o simte, iar aceasta îi confer un 
sentiment de securitate. În familie, mama este cea care începe educa ia,în primul an de via  având 
rol predominant,nu numai în hr nirea copilului, ci i în realizarea celorlalte dimensiuni ale educa iei, 
între care c ldura afectiv  i formarea deprinderilor elementare ocup  primul loc. Firesc ar fi ca mama 
s  ocupe locul preponderant în educa ia copilului m car în primii trei ani de via . 

Odat  cu inaintarea  copilului pe treptele superioare ontogenetice,tat l preia atribu iile educative 
într-o m sur  tot mai mare. De fapt, aceast  defalcare a atribu iilor este relativ , c ci i sexul copilului 
î i spune cuvântul în exercitarea influen elor educative,fetele r mânând pe seama mamelor iar b ie ii 
intrând în aria de influen  a ta ilor. Prezen a bunicilor în familie ar trebui s  exercite influen e 
benefice în educa ie. i a a se i întâmpl  în acele familii în care bunicii î i în eleg perfect rolul de 
colaboratori ai p rin ilor în activitatea educativ . Când îns  bunicii fac exces de zel,considerându-se 
în continuare p rin ii tuturor i tratându- i, în continuare copiii,ca pe ni te copii, influen a bunicilor 
devine d un toare prin aceea c  tirbesc autoritatea p rin ilor ,atât de necesar  în procesul de 
educa ie. i mai grave sunt acele situa ii în care i rudele apropiate  dau sfaturi,îndrum ri i directive 
în educa ia din familie, motivându- i acest amestec prin eventualul ajutor material pe care l-au acordat 
p rin ilor.Dup  ce copilul intr  într-o institu ie de educa ie i înv mânt (gr dini , coal ) sarcinile 
educa iei se divizez  între aceste institu ii i familie. 

Educatorii de profesie este firesc s  fie mai bine preg ti i în domeniul activit ii  educa iei,fiind 
califica i pentru o asemenea activitate. Ca atare, este firesc ca ei s  aib  rolul coordonator.Acest lucru 
trebuie f cut cu mult tact,pentru ca p rin ii s  nu se simt  marginaliza i sau subestima i. Din contr , 
ei trebuie s  simt  în continuare responsabilitate pentru educa ia copiilor,s  se simt  parteneri în 
educa ie, cerându-li-se concursul,nu numai când se ivesc fenomene negative,ci i în sprijinirea de zi 
cu zi. Îndrumarea p rin ilor, atât cea realizat  prin edin e, lectorate, cât i cea individual ,prin 
activit i de consiliere,trebuie s  se fac  în mod diferen iat, în func ie de nivelul de cultur  al p rin ilor 
cât i de particularit ile lor de personalitate. Un rol deosebit are familia în domeniul educa iei morale. 
Sintagma româneasc  a “celor apte ani de acas ” vizeaz  tocmai educa ia moral ,adic  expresia 
exterioar  a acesteia: comportamentul.  

823



Comportamentul adecvat al unui copil nu apare de la sine,ci numai în m sura în care p rin ii se 
preocup  de formarea lui. Acesta nu se poate face în familie prin cursuri i conferin e, ci prin modelul 
pe care îl ofer  copiilor, care se vor str dui s -l imite. 

În concluzie, implicarea p rin ilor în via a activ  a pre colarului/ colarului este foarte 
important , deoarece copiii, daca sunt ajuta i, devin mai motiva i  i mai ambi io i în tot ceea ce fac,îi 
fac s  fie mai încrez tori i mai puternici, putând s  dep easc  toate obstacolele pe care le întâmpin , 
nu doar în mediul colar ci i în via a de zi cu zi 
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IMPORTAN A EDUCA IEI N FAMILIE I LA COAL  

 
Profesor: Similean Elena Corina 

 

 

 

“Educa ia este cea mai puternic  arm  care poate schimba lumea.” (Nelson Mandela) 
Educa ia deschide mintea i joac  un rol vital în societate. Educa ia are loc sub îndrumarea 

p rin ilor si educatorilor, dar de la un anumit moment in via , ne putem educa noi în ine.  
Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 

instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii.  
Educa ia colar , care cuprinde metodele tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat 

prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, transformarea digital  a modificat semnificativ felul 
în care este v zut acest proces. Educa ia înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – 
aceasta poate începe înc  de la na tere i se manifest  în toate mediile sociale în care este prezent 
individul. 

 
Asadar, putem vorbi despre mai multe tipuri de educa ie:  
 
 Înv area formal  este o form  de educare ce are loc, de obicei, în incinta unei institu ii 

colare; 
 Educa ia informal  se refer  la modul în care persoanele înva  în afara clasei. Practic, toate 

informa iile acumulate în afara s lilor de clas  pot fi considerate a fi educa ie informal . 
 Un alt tip de înv are în afara institu iilor tradi ionale este educa ia non-formal . Aceasta 

reprezint  echilibrul dintre metoda formal  i cea informal . De i se bazeaz  pe o form  de înv are 
structurat , nu este necesar s  se ghideze dup  un curriculum aprobat sau s  de in  o certificare 
oficial .  

 Educa ia social  - funda ia educa iei timpurii este bazat  pe rela iile sociale pe care cei mici 
le creeaz  în prezen a familiei, în coli i în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a- i 
face noi prieteni, de a- i exprima opiniile i de a în elege importan a lucrului în echip .  

 Educa ia lingvistica - înv area unei alte limbi decât cea matern  fiind de un real ajutor în 
dezvoltarea copilului viitor adult: sus ine dezvoltarea cognitive, dezvolt  dorin a de cunoa tere, ofer  
deschidere c tre alte culturi.  

 Educa ia emo ionala care st  la baza succesului sau e ecului copilului viitor adult. 
Educa ia ne înso e te pe tot parcursul vie ii. Pentru ca un individ s  aib  ansa de a primi o 

educa ie normal  i corect  trebuie s  creasc  într-o familie care s -i ofere modele demne de urmat, 
p rin i care s  se implice în activitatea de la coal , s -l sus in  i s -l încurajeze pe copil. 

F r  educa ie nu putem s  ne integr m în societatea actual , care este într-o continu  schimbare. 
Nevoia de adaptare este atât de puternic  încât ne împinge c tre toate mijloacele posibile prin care se 
poate produce educa ia, atât la nivel micro (familia, coala, biserica), cât i la nivel macro (societatea). 

Personalitatea fiec rui individ este dezvoltat  de c tre educa ie, iar odat  cu aceasta i latura 
spiritual , dar i psihologic . Al turi de familie, coala joac  un rol foarte important în procesul 
educa iei, dar i a-l dezvolt rii personalit ii. Nu am fi ceea ce suntem ast zi dac  mediul în care am 
tr it i ne-am dezvoltat de-a lungul vie ii, din copil rie i pân  la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar 
între componentele lui nu ar fi existat un echilibru care s  ne defineasc  personalitatea. 
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Exist  foarte mul i furnizori de educa ie: coala, biserica, societatea, mass-media, familia. 
Educa ia exist  în toate domeniile vie ii de zi cu zi, chiar i printre oamenii cu care tr im i de la care 
avem ceva de înv at. 

Rolul cel mai important în educa ia fiec rui individ, al turi de coal  îl are familia. Din aceast  
micro societate numit  familie porne te tot: percep ia asupra vie ii, stilul de via , credin a, cât i 
moralitatea i conduita. Astfel, mediul în care copilul va cre te se va r sfrânge în mod iminent asupra 
dezvolt rii sale psihice. 

Primii educatori cu ajutorul c rora se realizeaz  educa ia sunt p rin ii. Importan a acestei 
educa ii, ca i cea a colii, se r sfrânge asupra tuturor laturilor personalit ii copilului, în func ie 
de particularit ile de vârst , dar i de cele individuale ale acestuia.  

n aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a copilului, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  permanent  
care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat spectaculoase, dar ele 
fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  
greu, deoarece familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului atrofiaz  
voin a acestuia. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind înv tura la unii elevi, 
randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i folosesc timpul liber în 
mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în divertisment, controlul 
p rin ilor nu este eficace, iar ace tia sunt nemul umi i pentru notele copiilor, iar rezultatele slabe la 
înv tur  le pun pe seama colii.  

De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili emotional si fizic, s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le 
aprecieze efortul, s -i încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii 
i motiva iei copilului de a deveni un individ de succes. 

Potrivit speciali tilor, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe moduri, 
precum: 

 S  ob in  note mai mari la coal ; 
 S  aib  un scor peste medie la testele na ionale; 
 S  fie activi i implica i în timpul orelor; 
 S  aib  încredere în propriile abilit i; 
 S  socializeze u or i eficient cu partenerii de joac ; 
 S  fie empatici i în eleg tori cu cei din jur; 
 S  î i continue educa ia i dup  terminarea liceului. 

Prin urmare, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. 
Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 
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Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi stopat .  

“Ceea ce fac p rin ii cu copiii acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât 
orice alt factor...” Desforges, 2003. De când copilul începe coala i pân  la finalizarea 
acesteia, trebuie men inut  o rela ie strâns  cu p rin ii în ceea ce prive te dezvoltarea lui c tre via a 
de adult. Nu numai copilul, cât i p rin ii trec prin diferite etape care îi supun la felurite încerc ri de 
ordin psihic, de aceea este benefic  antrenarea p rin ilor în munca educativ  a colii.  

coala are un rol major în formarea personalit ii oamenilor. Profesorul trebuie s  cunoasc  
bine condi iile vie ii de familie unde tr ie te copilul. Acest lucru se realizeaz  prin cunoa terea 
condi iilor de via , activitatea i odihna copilului. Rela ia dintre p rin i i copii, precum i climatul 
familial, în general, reprezint  motive de îngrijorare în ceea ce prive te dezvoltarea fizic  i psihic  
normal  a copilului. A adar, e important s  reflect m asupra afirmatiei celebrului J.J. 
Rousseau: “Educatori, înv a i s  v  cunoa te i copiii!” 

coala nu îl poate înv a pe individ totul, iar educa ia nu se bazeaz  numai pe coal , chiar dac  
mul i o atribuie strict colii. Acest lucru este o gre eal , p rin ii având obliga ia de a se asigura c  
exist  condi iile necesare pentru o educa ie pozitiv  atât la coal , prin implicarea lor în activit ile 
elevilor, cât i acas , unde copilul se simte protejat i unde anumite re ineri, pe care le are acesta la 
coal , dispar.  

n concluzie, putem observa c  educa ia nu ine numai de însu irea unor norme sociale specifice 
traiului uman sau de un anume tip de comportament, ci î i are originea în mediile de dezvoltare ale 
individului i în percep iile sale despre lume, deoarece acestea îl vor înso i de-a lungul existen ei sale. 

Mai mult, potrivit studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i si este absolut esen ial ca 
educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului. Educa ia, 
atât cea formal , cât i cea non-formal , aduce multe beneficia: emotionale, sociale i cognitive. Dar, 
poate cel mai important lucru pe care îl aduce este fericirea. Bineînteles, nu toat  lumea care este 
educat  este fericit , dar, potrivit studiilor, cu cât nivelul de educa ie este mai înalt, cu atât omul este 
mai mul umit de sine i de stilul de via  ales. O educa ie bun  aduce stim  de sine, perspective de 
carier  mai bune, s n tate îmbun t it  i o mai bun  în elegere a lumii, c ci: 

 

“Educa ia nu este pregatirea pentru via , educa ia este via a îns i.” (John Dewey) 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 
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coala este unul dintre factorii cu o influen  extrem de important  în des vâr irea educa iei 
copilului, dar familia este primul mediu educa ional al acestuia. Perioada petrecut  de copil în familie 
este determinant  pentru evolu ia personalit ii lui i pentru integrarea sa colar  i social , iar 
calitatea procesului instructiv-educativ depinde de gradul în care cei doi agen i educa ionali 
colaboreaz , comunic  i coopereaz . 

Astfel, comunicarea familie-reprezentan ii colii poate îmbun t i foarte mult calitatea 
procesului instructiv-educativ i poate duce la combaterea violen ei în coli. Pot fi angaja i în discu ii 
i bunicii, unchii, m tu ile, fra ii, surorile i prietenii apropia i ai familiei. Important este ca fiecare 

copil s  aib  un adult interesat de progresul s u colar. 

Voi prezenta câteva beneficii ale comunic rii, avantaje pentru to i cei implica i în acest proces. 

P rin ii 

•   s  î i preg teasc  copiii pentru a înv a - s  le prezinte coala ca fiind interesant  i 
important  i s  le precizeze faptul c  se constituie în parteneri valoro i; 

•   s  discute cu profesorii copiilor lor - s  stabileasc  o rela ie adecvat  cu ei, s  con tientizeze 
faptul c  fiecare are de înv at de la cel lalt; 

O convorbire telefonic  scurt  sau o întâlnire la coal  sau acas  la copil îi pot uni pe amândoi, 
în scopul de a-1 ajuta pe acesta. 

•   s  participe la evenimentele din coal ; 

edin ele cu profesorii, evenimentele sportive i jocurile în coal , toate le ofer  ansa de a-i 
cunoa te pe profesorii copilului lor. Mai mult de-atât, copilul va fi foarte mândru când p rin ii s i 
merg la coal . 

•   s  fie preg ti i - s  cunoasc  profesorii, orarul copilului i regulile din coal , s  tie ce tip 
de tem  i se d  i în cât timp trebuie s  finalizeze; 

•   s  discute permanent cu copilul despre ce se întâmpl  la coal  - s -i pun  întreb ri specifice 
legate de activitatea din clas , de profesori i de alte activit i suplimentare. 

•   s  creeze acas  un mediu bun de înv are - s  sprijine înv area, prin desf urarea de activit i 
zilnice cu copilul, s  citeasc  cu el, s -i verifice tema, s -i limiteze accesul la TV sau la jocurile 
video;. 

•   s  observe i s  asculte - s  discute cu prietenii copilului pentru a avea o vedere de ansamblu 
a ceea ce se întâmpl  la coal , s  cunoasc  i rezultatele altor elevi, pentru a putea s  con tientizeze 
nivelul la care se afl  propriul copil. 

•   s  cear  i sfatul profesorilor - ace tia tiu mai multe despre dezvoltarea copilului i î i petrec 
mult timp cu el; 
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•   s  le ofere informa ii utile profesorilor.  

Schimbarea condi iilor familiale, cum ar fi divor ul, boala p rin ilor sau chiar moartea unui 
animal preferat pot determina tulbur ri de concentrare în înv are. 

•   s  cear  angajatorului lor s  sprijine eforturile sale îndreptate spre educa ia copilului;  

•   s  se ofere voluntari; 

S  cear  membrilor comunit ii s  procedeze în mod similar. Implicarea adul ilor îmbun t e te 
activitatea colii. Fiecare ac iune din coal  trebuie f cut  cu entuziasm. 

•   s  se implice în organiza iile care sprijin  colaborarea p rinte-profesor i în reforma colii - 
s  înve e cum func ioneaz  consiliul colii respective, s  ajute conducerea la stabilirea de reguli, s  
cear  sfatul unui profesor, al directorului sau al altui p rinte în leg tur  cu modul în care se pot 
implica; 

P rin ii i profesorii, împreun : 

• s  aib  a tept ri ridicate i s -i laude adesea pe copii; 

• s  stabileasc  obiceiuri bune de înv are - s -i ajute pe copii s  î i planifice activit ile i s  le 
dezvolte interesul în diverse domenii; 

• s  se angajeze în discu ii unii cu al ii, fie personal, fie la telefon, deoarece, dac  apare o situa ie 
dificil  le va fi mai u or s  o discute, dac  anterior au stabilit o rela ie bun ; 

• s  discute personal, la telefon sau s  trimit  note scrise, când exist  probleme sau când apar 
aspecte bune; 

•  s  foloseasc  fax sau e-mail, dac  exist  acas  i la coal , pentru a u ura comunicarea; 

•  s  se aib  în vedere i stabilirea de întâlniri în locuri convenabile ambelor p r i, dac  nu este 
posibil s  se vad  la coal ; 

•  fiecare s  elaboreze o list  cu întreb ri i s  o prezinte, îns , niciunul nu trebuie s  comenteze 
asupra ideilor celuilalt; 

•  nu trebuie s  se uite c  p rin ii i profesorii au cea mai mare influen  asupra tinerilor -fiecare 
trebuie s  încerce s  ofere oportunit i de înv are i s  lucreze ca parteneri; 

Profesorii 

•  s -i determine pe p rin i s  în eleag  c  u a le este deschis  i c  întotdeauna vor fi bine 
primi i, dac  doresc s  intre în clas  i s -i vad  pe copii la lucru; 

•  s  men in  fluxul comunica ional pozitiv - s  trimit  lunar câteva însemn ri p rintelui, prin 
care acesta este în tiin at în leg tur  cu activit ile clasei, s  dea „ve tile bune" personal sau s  le 
telefoneze p rin ilor de câteva ori pe an; 

•  s  caute oportunit i pentru discu ii informale - s  mearg  pe terenul de joac  în fiecare zi 
câteva minute, pentru a le oferi oportunitatea p rin ilor de a-i cunoa te, s  participe la evenimentele 
comunit ii; 

• s  înve e despre cultura, via a, locul de munc  al celor din familii, pentru a realiza impactul 
tuturor acestora asupra copiilor, s  fie receptivi la al i membri ai familiei sau prieteni apropia i ai 
acestora, care sunt interesa i de educa ia copiilor; 

•   s  explice clar politica de atribuire a temelor sau de stabilire a regulilor clasei; 

•   s  descrie p rin ilor modul în care vor fi atinse obiectivele educative propuse; 
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•   s  spun  fiec rui p rinte ceva special despre copilul s u, astfel încât acesta s  în eleag  
motivele pentru care profesorul crede c  elevul va avea succes; 

•   s  cear  p rin ilor s  se înscrie ca voluntari - dac  ace tia nu pot fi prezen i în timpul orelor 
de coal , atunci s  le solicite sprijinul în proiecte, care se pot realiza în afara orarului obi nuit; 

•   s -i informeze pe p rin i în leg tur  cu problemele curente ale înv mântului - s  le explice 
structura consiliului colii i politicile colare, s  le ofere un glosar de termeni i s  evite folosirea 
lor, dac  p rin ii nu-i st pânesc înc ; 

•   s  participe la organiza iile care sprijin  colaborarea profesor – p rinte, s  le ajute s  se 
centreze pe scopuri specifice i s  le dezvolte, s  atrag  aten ia asupra nevoilor unor familii, care nu 
sunt prezente la edin ele cu p rin ii, dar ai c ror copii vin totu i la coal ; 

•   s  caute seminarii de dezvoltare profesional  sau literatur  despre modul în care pot fi 
contacta i p rin ii, s  cear  directorului sau consiliului colii s  furnizeze instruire ini ial  în domeniul 
implic rii p rin ilor în coal , precum i cea referitoare la rolurile educatorilor; 

•   s -i ajute pe p rin i s  în eleag  importan a sprijinului lor, s  mul umeasc  acestora pentru 
implicare i s  explice care vor fi avantajele ac iunilor lor pentru copil i pentru coal .  
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Importan a celor apte ani de acas  
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Familia reprezint  locul în care individul se dezvolt , unde î i petrece o mare parte din timp, 
unde devine practic fiin  social .  Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnic , 
religioas  ori politic , aceasta se caracterizeaz  prin dinamism i printr-o mobilitate continua. 
Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  aib  încredere 
în propriile for e.  

Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee de siguran  îi creeaz  
deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de 
p rin i percepe în mod pozitiv regulile transmise de ace tia. Ba chiar el realizeaz  c  p rin ii îi acord  
aten ie, c  sunt preocupa i de ceea ce face.  

Totodat , educarea copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca 
regulile s  nu se transforme în disciplin  de fier. Educatia unui copil nu se limiteaza doar la a-l invata 
sa scrie, sa citeasca si sa calculeze. El trebuie sa invete si cum sa se comporte cu ceilalti, iar asta e 
raspunderea ta. Obisnuieste-l de mic cu bunele maniere. Sunt cheia catre succesul lui social.  Un copil 
manierat se va descurca mai bine in relatiile sociale si se va simti mai confortabil in prezenta celorlalti 
decat unul caruia ii lipsesc cei 7 ani de-acasa.  

Probabil ca cea mai buna modalitate de a-l obisnui cu bunele maniere este sa fiti voi, parintii, 
un bun model pentru el. Incepe sa il inveti lucrurile simple inca de la varsta frageda: sa salute, sa 
spuna "te rog" si "multumesc". Dar buna crestere nu trebuie sa se opreasca aici.  

A-l înv a bunele maniere este îns  un proces de durat , care va prinde contur în fiecare zi, iar 
cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direc ia corect  sunt întâmpl rile curente din spa iul 
familial. Masa al turi de membrii familiei, mersul la cump r turi, vizitele la bunici sunt tot atâtea 
momente în care copilul este obi nuit cu bunele maniere.  

P rin ii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului s  nu mai ipe prin cas  dac  el 
aude frecvent certuri între p rin i. Sau este ineficient s  îi atragem aten ia c  nu a spus mul umesc la 
magazin dac  în familie nu aude niciodat  acest cuvânt. 

Cea mai pre ioas  recompens  pentru copil nu este cea material  (dulciuri, juc rii, bani), ci 
exprimarea mul umirii i bucuriei pe care p rintele i le arat  când face o fapt  bun . De aceea, este 
important s  îl l ud m ori de câte ori se dovede te bine crescut. Exprimarea sentimentelor este 
eficient  i în administrarea pedepsei. Dezam girea, nemul umirea p rintelui, ignorarea dau rezultate 
mai bune decât o ceart  sau o palm . 

”Educa ia unui copil const  în ceea ce tr ie te copilul infamilie.Copilul tr ie te  faptele 
p rin ilor (care-i vor servi de model) i mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse 
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nu sunt percepute constient decat de copii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de 
inconstientul care le emite apoi con tientului in situa ii similare de via  cu cele în care au fost date. 
Felul in care un copil percepe i stocheaz  în inconstient mesajul ascuns al propozitiilor care îi sunt 
spuse de catre figurile parentale, îi vor pecetlui destinul ( i numai un miracol îl poate schimba – cum 
spunea Eric Berne) 

În rest acesti 7 ani de acas  sunt pentru mul i dintre noi, si pe buna dreptate, piatra de temelie a 
vie ii pe viitor. De acesti ani depinde de cum vei fi integrat in societate, cum vei fi agreat de cei din 
jur si bineînteles iti poti ordona viata si stilul de viat  alaturi de cei dragi. La rândul t u odat  cu 
trecerea timpului, cand vei deveni mai în elept, o s  dai si tu aceste sfaturi copiilor, nepotilor si celor 
dragi, ca si ei sa aiba la baz  cei 7 ani de acas , s  poat  merge in via  deschis si cu un viitor sigur. 
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Atunci cand vine vorba despre educa ie în general i despre educa ia copilului în mod special, 

familia joac  un rol esen ial. De aceea este foarte important ca implicarea s  fie una constant . 
Pandemia a adus modific ri în sistemul de înv mânt iar aceasta a venit, putem spune, ca o 
oportunitate de a înt ri rela ia familie- coal  de care este atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   

Rolul p rin ilor în dezvoltarea unui copil - mama este totul pentru copil, în prima parte a vie ii 
sale. Dezvoltarea copilului cunoa te prima data iubirea prin intermediul mamei sale. Copilul este 
dependent de p rin i în primii s i ani de via , dar rela ia cu mama este una cu totul special . Cu mult 
înainte s  vorbim despre importan a educa iei, mama ofer  hran , ad post, încredere, protec ie, 
acoperind toate nevoile de baza ale bebelu ului.  

Pe m sur  ce copilul cre te, i rolurile mamei se diversific , mama devine autoritate – este 
datoria ei sa impuna primele reguli i norme – este momentul discret în care începe educa ia copiilor.  

Ca i mama, i tat l are rolul s u ca i b rbat: el e primul exemplu de masculinitate pentru fiul 
s u, în timp ce pentru fiica sa e un model i un protector.  

Rolul colii în educa ia copiilor - în primul rând coala este institu ia care organizeaz  tr irea 
unei experien e de înv are.  Ea urm re te atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode i 
mijloace tiin ifice. coala informeaz  i formeaz  copiii inând cont de anumite principii, având grij  
s  evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. De aceea, o educa ie dobândit  în mediul colar 
a reprezentat întotdeauna o baza foarte buna peste care s-a cl dit experien a de via . Pentru unii 
p rin i o coal  bun  este institu ia în care li se d  voie copiilor s  î i dezvolte nestingheri i 
personalitatea.   

coala este o institu ie educativ  destul de important , cu reguli stricte ce trebuiesc a fi 
respectate în a a fel încat copilul sa beneficieze de cea mai buna înv are. Solicit rile cadrelor 
didactice nu fac altceva decât s  îl ajute pe copil s  se identifice din punct de vedere profesional în 
societate, determinând capacitatea acestuia de înv are i acumulare a cuno tin elor necesare pentru 
via . De asemenea, prin coala copilul va putea interac iona cu colegii de clas , va reu i s  se 
integreze într-un mediu social nou, va dobândi anumite abilit i practice de înv are a limbilor straine 
ori de mânuire a calculatorului. Acesta va fi înv at, ascultat i evaluat cu regularitate în asa fel încât 
profesorii s  se asigure c  micu ul a acumulat cantitatea de cuno tinte necesare pentru parcurgerea 
fiecarei perioade de studiu, folositoare în anii de mai târziu.  

Dac  p rintele manifest  nemul umire fa  de cadrele didactice, iar copilul este con tient de 
acest lucru, peste câ iva ani va întampina probleme de disciplin  create de copil.   

Atât familia cât i coala trebuie s  î i îndeplineasc  rolul pentru succesul academic al copilului, 
de aceea un parteneriat coala familie este indispensabil. Consilierea p rin ilor fa  de propriul copil 
ar trebui s  pun  accent pe importan a educa iei academice, în timp ce p rin ii la rândul lor ar trebui 
s  poata apela, la nevoie, la ajutorul specialistului psihopedagog colar pentru a- i îndruma copilul 
atunci când apar dificult i i obstacole. Atunci când copiii sunt sus inu i, atât acas  cât i la coal , 
au tendin a de a dezvolta o atitudine pozitiv  fa a de coal . Încrederea p rin ilor în institu ia colara 
cre te: Atunci când p rintele se implic  direct în educa ia copilului sau, el e “la zi” cu ceea ce se 
studiaza, se simte mai bine în incinta colii, devine mai capabil s  î i ajute copilul si castiga mai multa 
incredere în abilitatile sale de parinte. Un p rinte care e conectat la realitatea colar  a copilului s u 
are anse mai mari de a- i continua propria educa ie.  
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Cadru didactic: SIMION MIHAELA NICOLETA                                                         
GR DINI A NR. 246, sector 6, Bucure ti 

 

 

“Via a de familie este prima coal  a emotiilor. Aceast  coal  emo ional  nu înseamn  doar   
ceea ce le spun p rin ii copiilor lor sau ceea ce fac pentru ei, ea presupune, de asemenea, modelele 
oferite de p rinti în ceea ce prive te felul de a- i trata propriile emo ii i pe cele care apar în rele ia 
so -so ie.” (D. Goleman, Prefarta la lucrarea “Inteligen a emo ional  în educa ia copiilor “Elias M., 
Tobias S., Friedlander B., 2002) 

Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvolt m i la rândul nostru ne form m o alt  
familie. Este locul unde g sim în elegere, lini te i solu ii la problemele care ne fr mânt , cu condi ia 
ca în familie s  existe comunicare, respect i iubire. 

A comunica în seam n  a vorbi nu numai despre ce fac copiii sau despre ce m nc m sau ce mai 
cump r m, ci mai ales despre ce ne place sau ce nu ne place, ce ne sup r , ce i s-a întâmplat copilului 
la gr dini a / coal , înseamn  a avea r bdare s  ascult m ce spune celalalt, înseamn  s  d m 
posibilitatea tuturor (membrilor familiei) de a- i exprima pân  la cap t opinia. Astfel membrii familiei 
pot sta fa  în fa  cu emo iile i sentimentele fiec ruia, cea ce conduce la formarea unor rela ii bazate 
pe încredere, iubire i respect. 

Pentru copil familia este mediul unde se na te, traie te primii ani ai existen ei personale, se 
dezvolt  i se formeaz  pentru via . 

În familie copiii se dezvolt  fizic, psihic, moral i spiritual prin amprenta mediului familial. În 
familie se realizeaz  integrarea social  primar  a copilului, iar integrarea secundar  începe o dat  cu 
intrarea copiilor în cre a/grîdini a. 

P rin ii joac  un rol important în educa ia copiilor. Factorii genetici,  

Situa ia financiar  i social  i rela iile familiale sunt importante pentru rezultatele educa iei 
copiilor. 

Rolul mamei i al tat lui sunt diferite în dezvoltarea copilului i în modelarea personalit ii sale. 
Mama are rolul de a-l proteja pe copil, în timp ce tat l are rolul de a-l preg ti pe acesta pentru 
confruntarea de mai târziu cu lumea, cu via a. Ambii p rinti sunt un model pentru copil, i aceast  
diferen  adduce beneficii în semnate pentru copil, oferindu-experien e variate. 

Familia este pentru copil: 

- Primul grup social, 

- Mediul dezvolt rii personalita ii atât la vârstele mici, cât i mai târziu, 

- mediul motiva ional, de cre tere, afectiv, estetic, moral  

- primul model al comportamentelor sociale viitoare. 

„Cei apte ani de acas ” sunt opera p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. Copilul 
înva  în familie limbajul culturii în care tr ie te, deprinde normele, atitudinile, valorile i 
comportamentele necesare pentru a se integra în societate. 
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Nimic nu îl poate ajuta mai mult pe copil ca un p rinte dedicat. 

Un p rinte trebuie s  î i încurajeze copilul, s  fie i prietenul lui, s  fie i p rintele lui, s  fie i 
profesorul lui.  

Trebuie s  încurajeze copilul chiar dac  este mai slab, trebuie s  îl ambi ioneze i s  nu cad  
prad  e ecului s  îl fac  s  se ridice. 

Trebuie s  î i asculte copilul ca acesta s  î i deschid  sufletul, s  î i spun  p rerea / opinia ori 
de câte ori are neoie, fie c  l-a sup rat un coleg, fie c  a luat o not  mic  sau o nota mare, s  tie c  
are un prieten. Cine ar putea fi cel mai bun prieten al unui copil decât p rintele, astfel el va ti c  are 
cine s  îl asculte cu adev rat. F r  cineva in care s  aib  încredere, copilul va fi mai stresat, iar acest 
lucru poate diminua încrederea în sine i motiva ia. 

P rin ii trebuie s  se implice în activit ile copilului de la cre /gr dini a / coal . Nu pot l sa 
totul pe umerii cadrelor didactice. În clas  nu este un singur copil i copiii au nevoie de aten ie 
personal  i aceasta este sarcina p rin ilor. 

P rtin ii au un impact direct i durabil asupra copiilor i joac  un rol -cheie în sus inerea 
educa iei lor. Participarea activ  a p rin ilor în educa ie duce la o implicare mai mare a copiilor în 
activitatea colar . în ob inerea de rezultate mai bune. 

Atunci când p rin ii ofer  o bun  cre tere copiilor, cu siguran  le sporesc ansele de a deveni 
adulti de succes. Înainte de a se confrunta cu realitatea vie ii în societate, copiii trec printr-o prim  
etap  care este via a în sânul familiei. În familie vor înv ta primele valori care le vor modela 
personalitatea, în familie începe educa ia lor. 

“S  gândim cu to ii mai departe, cu o deschidere cât mai flexibil  i s  ac ion m cu grij , în 
pa i mici i siguri. Educa ia timpurie este educa ia viitorului nostrum i calea spre o pedagogie care 
s  r spund  adecvat nevoilor educa ionale ale fiecarui copil, în cadrul familiei sale i din comunitatea 
în care se na te.”  

(Vra ma  Ecaterina, Educa ie timpurie, Editura Arlequin, Bucure ti, 2014) 
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Familia i coala - parteneri în educa ia copilului 

 

Prof. înv. primar Alina Simionescu 

coala Gimnazial  ,,Constantin Sec reanu’’ Runcu, jud. Dâmbovi a 

 
,,Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 

ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor.’’ 
A. S. Makarenko 

 
Educa ia st  la baza tuturor proceselor care ne conduc c tre statutul de om civilizat, de fiin  ce 

apar ine unei comunit i, dezvoltându-ne totodat  i latura spiritual . 
Educa ia ne înso e te pe tot parcursul vie ii. Pentru ca un individ s  aib  ansa de a primi o 

educa ie normal  i corect , trebuie s  creasc  într-o familie care s -i ofere modele demne de urmat, 
p rin i care s  se implice în activitatea de la coal , s -l sus in  i s -l încurajeze pe copil. Din cele 
mai vechi timpuri, oamenii au fost înso i i de educa ie, importan a acesteia sporind cu fiecare 
genera ie. Educa ia reprezint  fundamentul vie ii oric rui om cu ajutorul c reia s-au putut dezvolta 
percep ia despre lume, gândirea, stilul de via , conservarea valorilor sociale, dar i spirituale. 

Unul dintre rolurile cele mai importante ale educa iei este acela de a influen a, transforma i 
dezvolta personalitatea indivizilor. Etapele ce duc la dezvoltarea personalit ii umane reprezint , din 
punctul meu de vedere, cele mai importante obiective din existen a noastr , ca fiin e inteligente, ce 
au transformat societatea actual  într-una educativ  perfec ionist . 

Rolul cel mai important în educa ia fiec rui individ, al turi de coal  îl are familia. Din aceast  
micro societate numit  familie porne te tot: percep ia asupra vie ii, stilul de via , credin a, cât i 
moralitatea i conduita. Astfel, mediul în care copilul va cre te se va r sfrânge în mod iminent asupra 
dezvolt rii sale psihice. 

Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu trebuie sa fie preocupati 
doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala, coreland posibilitatile 
fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului, iar educatia sa 
la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica, urmarindu-se concomitent educatia 
intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a 
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta,rolul exemplului este foarte 
important. 

F r  educa ie nu putem s  ne integr m în societatea actual , care este într-o continu  schimbare. 
Nevoia de adaptare este atât de puternic  încât ne împinge c tre toate mijloacele posibile prin care se 
poate produce educa ia, atât la nivel micro (familia, coala, biserica), cât i la nivel macro (societatea). 

Personalitatea fiec rui individ este dezvoltat  de c tre educa ie, iar odat  cu aceasta i latura 
spiritual , dar i psihologic . Al turi de familie, coala joac  un rol foarte important în procesul 
educa iei, dar i al dezvolt rii personalit ii. 

Nu am fi ceea ce suntem ast zi dac  mediul în care am tr it i ne-am dezvoltat de-a lungul vie ii, 
din copil rie i pân  la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele lui nu ar fi existat un 
echilibru care s  ne defineasc  personalitatea. 

Primii educatori cu ajutorul c rora se realizeaz  educa ia sunt p rin ii. Importan a acestei 
educa ii, ca i cea a colii, se r sfrânge asupra tuturor laturilor personalit ii copilului, în func ie 
de particularit ile de vârst , dar de cele individuale ale acestuia. Trebuin ele i dorin ele copilului 
cresc pe m sur  ce copilul se dezvolt . 
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De când copilul începe coala i pân  la finalizarea acesteia, trebuie men inut  o rela ie strâns  
cu p rin ii în ceea ce prive te dezvoltarea lui c tre via a de adult. Nu numai copilul, cât i p rin ii trec 
prin diferite etape care îi supun la felurite încerc ri de ordin psihic, de aceea este benefic  antrenarea 
p rin ilor în munca educativ  a colii. 

coala are un rol major în formarea personalit ii oamenilor. Profesorul trebuie s  cunoasc  
bine condi iile vie ii de familie unde tr ie te copilul. Acest lucru se realizeaz  prin vizitarea familiei, 
pentru cunoa terea condi iilor de via , activitatea i odihna. Rela ia dintre p rin i i copii, precum i 
climatul familial, în general, reprezint  motive de îngrijorare în ceea ce prive te dezvoltarea fizic  i 
psihic  normal  a copilului. 

coala nu îl poate înv a pe individ totul, iar educa ia nu se bazeaz  numai pe coal , chiar dac  
mul i o atribuie strict colii. Acest lucru este o gre eal , p rin ii având obliga ia de a se asigura c  
exist  condi iile necesare pentru o educa ie pozitiv  atât la coal , prin implicarea lor în activit ile 
elevilor, cât i acas , unde copilul se simte protejat i unde anumite re ineri, pe care le are acesta la 
coal , dispar. 

Putem observa, a adar, c  educa ia nu ine numai de însu irea unor norme sociale specifice 
traiului uman sau de un anume tip de comportament, ci î i are originea în mediile de dezvoltare ale 
individului i în percep iile sale despre lume, deoarece acestea îl vor înso i de-a lungul existen ei sale. 

Prin comunicarea continu  cu membrii familiei, el î i însu este limbajul, care cu timpul devine 
un puternic instrument al dezvolt rii sale psihice. P rin ii vor fi aten i la felul cum pronun  copiii 
cuvintele, le vor corecta vorbirea,le vor îmbog i vocabularul, îi vor înv a s  se exprime corect i 
coerent.  

Parintii trebuie sa acorde o mare aten ie întreb rilor copiilor,semn sigur al dezvolt rii lor 
intelectuale, al manifestarii active, a setei de cunoa tere,al curiozit ii lor cu privire la originea 
lucrurilor din jur. În familie, copiii î i însu esc primele cuno tin e, î i formeaz  primele reprezent ri 
i dobândesc experien e morale. P rin ii îi înva  de timpuriu pe copii s  în eleag  ce este "bine" i 

ce este"rau", ce este "permis"si ce este "interzis". Pentru unele fapte i ac iuni, copiii sunt încuraja i 
i l uda i, iar pentru altele sunt certa i de p rin i. 

Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. 
Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera 
morala in care el a fost crescut in familie, sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, 
exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg 
ca adesea copilul este incorect nu pentru ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum 
trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta morala necesara, nu cunoa te cerin ele fa  de 
comportarea lui. 

In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. 
Ceea ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii 
familiei, dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le 
formuleaza parintii si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei 
mari prin atitudinile si faptele lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat.  

Desigur, parintii isi iubesc copii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la toate 
bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie oarba. Parintii care se manifesta astfel 
fata de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucura de nici un fel de 
respect si autoritate in fata acestora. 

Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si 
eforturi, ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana 
de ajutor atunci cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in 
familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra 
singurului lor copil. Dar aceasta daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui 
control rational.  

Parintii sunt datori sa-i gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l 
"acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea 
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de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca 
sanatos, sub aspectul intelectual si moral, daca nu se dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii. 

In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie 
problemelor acestora.  

Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii 
exercitandu-se oarecum paralel. Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile 
problematice din familiile copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in 
favoarea elevului si mai ales sa constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este 
determinanta in obtinerea performantelor scolare. 
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Cei apte ani de acasa 

 

Prof. ptr. înv. primar Simionescu Simona 

coala Gimnazial  nr. 1 Roma, Loc. Roma, jud. Boto ani 

COPILUL - OGLINDA P RIN ILOR 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la IMITA IE i ÎNV ARE, dup  modelul 
dat de p rin i. Educa ia pe care copilul o prime te de la p rin i, în primii 7 ani de via , î i pune 
amprenta pentru întreaga via . Meseria de p rinte este cea mai grea meserie din lume dar în acela i 
timp cea mai frumoas  i aduc toare de bucurie i satisfac ii. 

Familia poart  cea mai mare responsabilitate pentru cum î i educ  copiii, dar multe dintre 
lucruri îi scap  de sub control, deoarece acestea se înva  din situa iile concrete de viat . 

Educa ia copilului este un demers care presupune un schimb de experien , de valori i 
competen  între to i adul ii care îl sus in în demersul s u de dezvoltare. Spirala rela ionar  care se 
ese în jurul copilului se bazeaz  pe încredere, pe parteneriat. Una din competen ele parentale 

importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reac iile 
sale la stimulii pe care îi oferim i, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoa tere. Nu este neap rat  
nevoie s  înv m scalele de dezvoltare, este suficient s  petrecem mult timp împreun  cu copilul 
nostru i s -i recuno tem unicitatea, personalitatea, nevoile.         

Prin educa ie parental  p rin ii „se descoper ’’ ca parteneri ai copiilor lor, î i descoper  propriul 
poten ial de schimbare, se simt valoriza i în rolul lor parental. Fiecare p rinte ar vrea ca fiul s u sau 
fiica sa s  fie un exemplu de bun  purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul 
în mediul familial i pân  la conduita celui mic la coal , pe terenul de sport, la teatru sau în vizit  la 
rude.  

Pentru a putea în elege nevoia copilului de educa ie, trebuie s  încerc m s  ne îndep rt m de 
sensul didactic, pedagogic pe care îl acord  majoritatea oamenilor acestui concept i s  ne aducem 
aminte adev rul celor „cei 7 ani de-acas “. Fiecare interven ie pentru copil (contactul cu adul ii, 
obi nuin ele de îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lâng  copil (amenajarea 
spa iilor în care copilul î i petrece timpul acas  sau în comunitate) este bine s  fie considerate 
interven ii educative, ele devenind interven ii împreun  cu copilul: copilul le asimileaz , le integreaz  
ca modele rela ionare în func ie de care î i structureaz  personalitatea. 

Când spunem c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil care tie s  salute, s  
rosteasc  acele cuvinte pe care noi, dasc lii, le numim „magice”, i-anume: „mul umesc”, „te rog”, 
„iart -m ”, etc., care se comport  politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seam  cu adul ii. Educa ia, 
bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în diferite medii ale societ ii. 
Un copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur, decât unul c ruia îi lipsesc 
cei 7 ani de acas . 

Printre principalele aspecte care alc tuiesc „tabloul, unui copil „bine crescut” reg sim: 
Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate 

saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”  
Comportamentul în public. 
Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i s  sus in , la rându-i, conversa ia, î i 

a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te 

Comportamentul cu prietenii. 
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Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma adul ilor. Jocurile copiilor sunt experien e care, 
pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile 
sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” î i respect  
partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

În elegerea normelor sociale. 
Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu ajutorul p rin ilor, ceea ce „se face” i 

ceea ce „nu se face” în societate. O bun  cre tere implic  i cunoa terea i aplicarea acestor reguli 
nescrise ale lumii în care tr im: trebuie s  ne a tept m rândul la magazin, la medic sau la leag nul 
din parc, spunem „te rog”, „mul umesc” i „cu pl cere”, nu înc lc m drepturile celorlal i prin 
afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de lini te, respect m simbolurile, credin ele i 
valorile noastre i ale celor de lâng  noi.  

Manierele la mas . O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor, respectul 
comesenilor i a celui/celei care serve te masa.  

Recunoa terea gre elilor. „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie magic . Pentru a 
o folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. Astfel, va înv a c  
recunoa terea gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn de sl biciune, ci de 
respect i demnitate. 

Tact i toleran . Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în 
timp – între râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te. 

În familie se formeaz  primele deprinderi de via  s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  
individual  i colectiv  i de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor 
societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acas ”. 

Expresia “Cei apte ani de-acas ” define te îns  tot bagajul de cuno tin e, deprinderi, 
comportamente i atitudini acumultate în primii apte ani de via .  Aceast  perioad  de timp este 
considerat  “culmea achizi iilor”, este considerat  una din perioadele de intens  dezvoltare psihic , 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informa ii, de memorare i de însu ire 
a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 
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LIBERTATEA DE MI CARE OFERIT  COPIILOR 

„Când aud, uit. Când v d, îmi aduc aminte. 

Când fac, înv .” (Proverb chinezesc) 

 

Gradini a cu Program Prelungit nr. 54 - Structura G. P. P. 42 

Prof. Înv. Pre c. SIMU SVETLANA 

Î i aduci aminte cum te-ai sim it când ai luat un examen important din via a ta? Sau când ai 
ob inut slujba mult dorit ? Sau când ai aflat c  vei fii mam /tat ? Cu siguran  nu- i înc peai 

în piele de bucurie. Indiferent de vârsta micu ului t u, acesta va tr i o stare de nem rginit  
bucurie cu fiecare nou obiect/lucru descoperit în jurul s u. 

Pentru copilul t u a înv a nu înseamn  s  stea într-un loc i s  asculte ceea ce îi poveste ti; a 
înv a înseamn  s  se mi te, s  exploreze, s  creeze, s  danseze, s  cânte, s  se exprime, s  se joace 
i...s  strice. Cunoscuta psihanalist  F. Dolto afirm  c  ”un copil trebuie s  strice, trebuie!”. Prin 

urmare, ar fi indicat ca familia s -i asigure copilului siguran  psihic  – un mediu în care s  nu-i fie 
team  c  va fi criticat i mustrat. 

Copiii, în special cei mici, înva  prin propriile mi c ri. A ezarea unei temelii s n toase, în ceea 
ce prive te capacit ile fizice ale copilului, s-a dovedit a fi o premis  important  pentru deprinderea 
unor abilit i predominant intelectuale, cum ar fi cititul. Combinând nevoia de mi care a copilului cu 
cea de cunoa tere, îl ve i putea conduce c tre o atitudine cercet toare, exploratoare, încununat  de 
descoperiri. Burton L. White, o autoritate de prim  m rime în psihologia dezvolt rii copilului de la 
na tere pân  la trei ani, afirm  c , pe parcursul acestor ani, curiozitatea este o caracteristic  de 
comportament în pericol de a r mâne neexploatat . 

Dac  nu-i permi i s  exploreze e posibil ca el s  se duc  în acele locuri imediat ce tu te întorci 
cu spatele, fapt ce îl expune pericolului de a se lovi fiind nesupravegheat sau mai r u, în timp va 
deveni f arnic i mincinos. Pe de alt  parte, copilul te poate asculta inhibându- i curiozitatea/dorin a 
de a explora i descoperi locuri i lucruri noi. Aceast  atitudine risc  s  îi afecteze, mai târziu, 
demersul colar, devenind un elev care nu-si va afirma niciodata poten ialul, va fi tot timpul nesigur 
pe sine, timid i f r  ini iativ . 

Este mult mai bine s -i spui copilului curios: „Î i in eu vaza, dac  vrei s-o atingi” sau: „Dac  
vrei s  tii ce este dincolo de gard, hai s  mergem împreun ”. Sau, mai simplu, îndep rteaz  din calea 
lui acele lucruri de valoare, de care nu vrei s  se ating . 

De exemplu, articolele obi nuite din gospod rie, precum capacele de borcane sau cârligele de 
rufe, reprezint , pentru copiii mici, ni te juc rii deosebit de interesante. Chiar i fructele i 
zarzavaturile, precum merele, ro iile, nucile, portocalele sau bananele, sunt, adesea, obiecte 
neobi nuit de atr g toare pentru un copil. Pentru miros, încearc  o l mâie sau chiar o bucat  de hrean; 
pentru gust, încearc  usturoiul, m cri ul sau diverse zarzavaturi; pentru auz, încearc  obiecte care 
produc diferite sunete, precum cutiu e de plastic de diferite dimensiuni cu pietricele în ele; pentru 
pip it, încearc  hârtie glasat , un burete, o bucat  de blan  sau chiar o cutie „cu surprize” în care s  
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pui în fiecare zi un alt obiect, pe care copilul s  nu-l poat  vedea, dar pe care s -l identifice doar dup  
pip it. 

Stimularea intr-o m sur  prea mic  sau prea mare poate influen a în mod negativ copiii. Fiecare 
copil are nevoie de grade diferite de repaus i de ac iune. Nevoia de a fi liber s  experimenteze via a 
îi poate fi staisf cut  copilului de un un p rinte care este suficient de consecvent i de puternic, încât 
s -i acorde copilului libertate în cadrul unui mediu planificat i inut sub control. 
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IMPORTAN A COLABOR RII DINTRE GR DINI A I FAMILIE 

 

Prof. înv. pre colar: SIMULESCU DANIELA                                                            
Gr dini a cu P. P. ,,Elena Farago” Craiova 

 
 
 

,,Un copil este ca o s manta de floare…Cât de frumos va cre te, cât de frumos va rodi, depinde 
de gr dinarul care o va îngriji, de ce p mînt i de cât  lumin  i ap  are, de cât e de ferit  de 
frig, de furtun  i de soare prea tare. E atât de pl pând … 

Cum ai putea s-o rupi ori s  o calci în picioare, când e tot ce va mai r mâne în urma ta?” 
Irina Petrea 

 
 

Dup  cum bine se tie, familia reprezint  factorul primordial în educarea unui copil i educa ia 
începe în familie, de aceea leg tura dintre g rdini  i mediul familial va trebui s  se întrep trund . 

Educa ia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral i 
armonioas . P rin ii sunt datori s  creasc  copilul, s  se îngrijeasc  de s n tatea, educa ia, înv tur  
i preg tirea profesional  a acestuia. Aceast  func ie are ca finalitate integrarea eficient  a 

individului în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de 
personalitate. 

A fi p rinte în sec. XXI, într-o period  marcat  de profunde i rapide transform ri sociale, este 
o misiune din ce în ce mai dificil . Familia are nevoie de sprijin i sustinere pentru a rezolva 
problemele ridicate de cre terea genera iilor de ast zi. Aceasta nu are întotdeauna cuno tin e 
psihopedagogice necesare educ rii copiilor. Educatorii profesioni ti suntem noi. De aceea avem 
datoria ca prin activit ile ce le desf ur m s  preg tim familia pentru a- i cunoa te copilul, s  o 
antren m în procesul educa ional. 

Prin activit ile de parteneriat cu p rin ii, ne asigur m un sprijin în propria activitate, o 
educa ie solid  a copilului, iar prezen a familiei în cadrul gr dini ei va fi liantul între copil i mediul 
necunoscut ini ial. 

Dragostea, familia, coala sunt esen e indispensabile în via a fiec rui om. Ca prim  veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilit i clare i diverse. Este foarte important  în educa ia 
din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjur tor, din familie. Tot din 
mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele i obiceiurile celor din jur. Individul va 
repeta i va imita persoanele semnificative din via a sa, va avea acelea i p reri, idei, concep ii. 
Calitatea educa iei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educa ie al p rin ilor i al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral i comportamental. 

Func ia principal a familiei - educarea copiilor este deformat  cu largi i dramatice consecin e, 
ast zi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situa ia financiar  grea, violen a, lipsa 
de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata i respect. 

Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag i
scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar putea s  se pronun e sincer asupra tuturor 
problemelor, ar putea fi în eleas , sus inut , încurajat , unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci i 
spiritual. 

De la venirea în gr dini a educatoarea întreprinde activit ti de cunoa tere a copiilor i 
familiilor acestora. Studiaz  dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizeaz  
colectivul de p rin i alegând comitetul de p rin i i repartizeaz  fiec ruia atribu iile. Stabile te un 
program de activit i cu familia, proiectez  întâlniri individuale i colective, consulta ii, activit i 
extracurriculare. 
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ine leg tura permanent cu p rin ii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
coresponden a sau prin avizierele i panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit 
a fi eficient i multumitor pentru ambele p r i. 

Participarea p rin ilor la activit ile demonstrative a permis p rin ilor s  fie proprii evaluator 
ai copilului i posibilitatea de a-l aprecia inând seama de cerin ele educatoarei cât i a colectivului 
din care face parte. 

 
Serb rile reprezint  o alt  modalitate de colaborare cu familia. 
 

Dac  familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect 
importan a colaborarii cu gr dini a i beneficiile acestei colabor ri, iar implicarea sa în activitatea 
gr dini ei va fi constient , interesant  i reciproc avantajoas . 

Beneficiar în parteneriatul gr dini -familie este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evident  rezultatele acestui parteneriat i î i va descoperi p rin ii ca parte important  
a educa iei sale. 

Familia educ  prioritar copilul, gr dini a continu  pe coordinate noi tot ce s-a f cut i s-a 
realizat în familie. 

Lor li se adaug  natura, societatea, via a sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel 
mai mare dasc l! 

 
CONCLUZII 
 
* Mul i p rin i pretind c  î i cunosc bine copiii, dar nu tiu s  ac ioneze; 
* Unii p rin i folosesc pedeapsa corporal  în aplanarea conflictelor; 
* Alti p rin i pun accent pe asigurarea condi iilor materiale, copiii fiind frustra i pe plan 

afectiv; 
* Unii p rin i se bazeaz  i pretind doar interven ia educativ  a gr dini ei, necunoscând 

strategii adecvate de ac iune pozitiv  în rela ia cu copiii lor. 
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EDUCA IE I EDUCABILITATE 

Prof. Sîrbu Laura-Mihaela 

coala Gimnazial  Nr. 3 Gala i 

 

Educa ia este un tip particular de ac iune uman , o interven ie sau direc ionare, o categorie 
fundamental  a pedagogiei. Platon definea educa ia ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau 
de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea 
sa „Politica”, considera c  „educa ia trebuie s  fie un obiect al supravegherii publice, iar nu 
particulare”. 

Educabilitatea reprezint  poten ialul de formare uman  sub influen a factorilor de mediu sau 
educa ionali 

Perspective de abordare a educabilit ii  
1. biologic  - disponibilitatea genotipului uman în favoarea form rii fenotipice individuale;  
2. filosofic  - libertatea individului de a se forma, aproape nelimitat, dar con tient de 

perisabilitatea sa individual ; 
3. pedagogic  - ansamblul posibilit ilor de a influen a cu mijloace educative formarea 

personalit ii fiec rui individ uman. 
Deseori se apreciaz  c  educa ia este pentru om ceea ce este dresajul pentru unele animale. 

Ambele au ca scop adaptarea. Întreaga istorie a vie ii pe Terra este de fapt o istorie a adapt rii. Tot 
ceea ce este viu – plantele, animalele, oamenii – se adapteaz  mediului. În timp ce mediul celorlalte 
vie uitoare este natural, mediul omului este unul cultural, f r  a-l exclude prin aceasta pe cel natural 
pe care omul îl ,,culturalizeaz “, îl ,,umanizeaz “. Apoi, adaptarea celorlalte vie uitoare este pasiv , 
pe când a omului este activ , omul modificându-l, dovad  fiind cultura – semnul cel mai important al 
acestei atitudini active i creatoare.  

Dresajul este ,,în oarecare m sur , o form  superioar  de adaptare“ întrucât animalul este 
,,înv at“ s  execute ceea ce, în mod normal, nu execut . Aceast  ,,înv are“ se realizeaz  îns  prin 
impunerea i consolidarea unor reflexe condi ionate ce se adaug  celor necondi ionate cu care 
animalul vine pe lume datorit  zestrei sale genetice. Prin dresaj animalul ,,nu devine altceva decât 
este, nu devine o fiin  cultural , nu- i apropie un mediu cultural i nici nu ajunge produc tor de 
cultur “ . 

Omul este îns  altceva; el este o fiin  cultural  i tocmai de aceea educabil . Omul nu 
reac ioneaz  pur i simplu la mediu, el nu func ioneaz  ca om datorit  reflexelor necondi ionate i 
condi ionate dup  principiul stimul-r spuns, a a cum au sus inut pavlovismul i behaviorismul ini ial. 
La om totul este mediatizat – sau cum zice Blaga, cenzurat – de con tiin , de instan ele în/ i 
subcon tiente, ambele produc toare de cultur . Nu putem concepe umanitatea în afara culturii. 
Arhitectura uman  ne indic  existen a i manifestarea în structura acesteia a trei niveluri sau paliere: 
cel biologic, cel psihic i cel socio-cultural. Distinc ia se face în scopuri didactice i pentru a facilita 
în elegerea tiin ific  a alc tuirii umane. 

 
Fundamentele educabilit ii:  

 maturizarea anatomo-fiziologic  lent  a fiin ei umane;  
 predominan a conduitelor inteligente asupra celor instinctive;  
 rolul esen ial al socio-culturaliz rii în antropogeneza i ontogeneza fiin ei umane.  
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Maturizarea anatomo-fiziologic   
Biologia i psihologia uman  arat  c  omul, spre deosebire de mamifere, are cea mai lung  

copil rie. Pentru a ajunge la maturitatea biologic  i psihologic , omul ,,consum “ între un sfert i o 
treime din întreaga sa via . Or, în majoritatea cazurilor mamiferele au nevoie de circa un an 
calendaristic pentru a deveni mature. La o durat  a vie ii de circa zece ani înseamn  cam o zecime 
din întreaga via .  

Omul se maturizeaz  biologic i psihologic mai greu decât mamiferele, dar acestea nu cunosc 
maturizarea cultural  specific  doar fiin ei umane. Omul pe de o parte se adapteaz  mediului cultural 
dat, pe care-l g se te la na tere, i, pe de alt  parte, creeaz , construie te  noi componente ale mediului 
cultural. Aceast  perioad , cea mai lung  din via a sa, este destinat  educa iei. Iar aceast  
caracteristic  a fiin ei umane, cea dintâi în ordine logic , nu cronologic , este cel dintâi fundament al 
educa iei  

Predominan a conduitelor inteligente asupra celor instinctive  

Via a ,,interioar “ a animalelor este dominat  de instincte i reflexe condi ionate. i omul are 
asemenea instincte i reflexe, dar ele nu formeaz  tr s turile sale esen iale; ele reprezint  partea sa 
comun  cu animalele. În cazul s u predominante sunt conduitele inteligente, deci mediate i înv ate. 
La om ,pân  i instinctele sunt mediate. Con tiin a pare a fi principalul mijloc de ,,orientare“ în lumea 
înconjur toare. Descoperirea incon tientului i a subcon tientului nu neag  rolul dominant al 
con tiin ei i al conduitei inteligente, ci dimpotriv  aduce un plus de profunzime în în elegerea fiin ei 
umane în integralitatea ei.  

Chiar i conflictele din subcon tient sau incon tient sunt reglate tocmai prin aducerea lor în 
câmpul con tiin ei. În acela i sens, descoperirea incon tientului colectiv de c tre Jung nu a însemnat 
altceva decât o mai bun  în elegere a orizontului s u de existen , cultura sa, lumea sa de simboluri. 
A a cum dezvoltarea fizico-biologic  a omului se produce în faze i etape, tot astfel i dezvoltarea 
inteligen ei are loc în mod stadial. Se mai adaug  i experien a cultural , deci educa ia.  

Rolul esen ial al socio-culturaliz rii în antropogeneza i ontogeneza fiin ei umane  
Cel de-al treilea fundament al educabilit ii, const  tocmai în specificul fiin ei umane de a fi o 

fiin  cultural . Primele dou  fundamente prezentate aici nu influen eaz  cu nimic în elegerea 
educa iei i nici statutul pedagogiei ca tiin . Doar acest fundament are virtu ile explicative necesare 
în elegerii complete a posibilit ii educ rii omului.  

Structura activit ii de educa ie este în coresponden  cu func iile educa iei i realizeaz  
corela ia, la nivelul ac iunii, dintre subiectul educa iei (educatorul individual i/sau colectiv) i 
obiectul educa iei (educatul care de asemenea, poate fi individual i/sau colectiv).  

Subiectul educa iei – p rin ii, profesorii, agen ii sociali, institu iile mass-media specializate în 
educa ie etc. – este ,,cel care proiecteaz  i realizeaz  ac iunea educa iei în calitate de ini iator i 
emi tor al mesajului educa ional, calitate conferit  de statutul s u social“  

Obiectul educa iei – copil, elev, student, adult etc., – este cel care preia mesajul educa ional în 
calitate de receptor. Pozi ia de subiect vizeaz  statutul ontologic al personalit ii elevului etc., care 
solicit  parcurgerea anumitor programe de educa ie/instruire, prin valorificarea rolului s u de subiect 
epistemic activ, angajat în realizarea obiectivelor educa iei/instruirii, proiectat la nivel de sistem i la 
nivel de proces.  

Subiectul educa iei elaboreaz  proiectul pedagogic, care cuprinde obiective-con inuturi-
metode-evaluare, în func ie de finalit ile macrostructurale (idealul educa iei – scopurile educa iei) 
stabilite, în termen de politic  a educa iei, la nivelul sistemului educa iei/înv -mântului. Mesajul 
educa ional presupune selec ionarea informa iilor cu valoare formativ  optim .  

Comunicarea sa implic  realizarea unui repertoriu comun între obiect i subiect. 
Subiectivizarea/con tientizarea mesajului permite obiectului educa iei realizarea unui comportament 
de r spuns dirijat de subiectul educa iei. Acesta permite apoi evaluarea de c tre subiectul educa iei a 
comportamentului i în fine, feedback-ul actului educativ.  
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Con inutul educa iei reprezint  ,,ansamblul dimensiunilor stabile ale activit ii de formare-
dezvoltare a personalit ii realizate/ realizabile la nivel de sistem i de proces“ 

Aceste dimensiuni vizeaz :  
a)  Educa ia intelectual  – are drept con inut activitatea de formare-dezvoltare a personalit ii 

prin tiin  i pentru tiin , realizabil  prin dobândirea unor cuno tin e, capacit i i atitudini 
cognitive generale i specifice;  

b) Educa ia moral  – are drept scop formarea-dezvoltarea con tiin ei moral-civice a 
personalit ii la nivel teoretic (no iuni, principii, norme morale) i aplicativ (sentimente, atitudini, 
convingeri, comportamente morale) în vederea optimiz rii raporturilor acesteia cu lumea i cu sine 

c) Educa ia tehnologic  – are drept con inut activitatea de formare-dezvoltare a capacit ii 
personalit ii de aplicare a tiin ei în toate domeniile vie ii sociale, în general, în produc ie, în special, 
cu implica ii directe în procesul de orientare colar , profesional  i social ;  

d) Educa ia estetic  – are drept con inut formarea-dezvoltarea personalit ii prin receptarea, 
evaluarea i crearea valorilor generale ale frumosului din art , natur  i societate;  

e) Educa ia fizic  – are drept con inut activitatea de formare-dezvoltare a personalit ii prin 
valorificarea deplin  a poten ialului fiziologic i psihologic în ,,condi ii igienico-sanitare“ specifice 
societ ii moderne care solicit  ,,o minte s n toas  într-un corp s n tos“.  

UNESCO a propus ( i uneori a impus) comunit ii mondiale i alte con inuturi ale educa iei ca 
urmare a nevoilor nou ap rute, i anume:  

– educa ia ecologic ;  
– educa ia demografic ;  
– educa ia pentru democra ie;  
– educa ia casnic , modern   

Noile educa ii sunt adaptabile la nivelul fiec rei dimensiuni a educa iei, în func ie de 
particularit ile acestora, dar i de ,,ciclurile vie ii“ i de condi iile specifice fiec rui sistem 
educa ional/înv mânt (de exemplu, educa ia ecologic  poate fi integrat  la nivelul educa iei morale 
în înv mântul primar, educa iei intelectuale în înv mântul liceal, educa iei tehnologice în 
înv mântul profesional).  

Formele educa iei reprezint  ansamblul ac iunilor i al influen elor pedagogice desf urate 
succesiv sau simultan în cadrul activit ii de formare-dezvoltare a personalit ii umane. 
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Relatia mama - copil, din punct de vedere emotional 

 

  Prof. Înv. Pre colar SÎRBU MIRELA 

Gr dini a cu Program Prelungit ,,Licurici,, Ovidiu 
 
 

Legatura cea mai importanta din viata unui COPIL este reprezentata de atasarea de MAMA sa, 
aceasta prima relatie constituind “matrita” biologica si emotionala pentru oricare dintre relatiile 
ulterioare ale actualui copil, viitor adult. O relatie sanatoasa si durabila intre COPIL si MAMA se 
asociaza cu o probabilitate crescuta de creare de noi relatii interumane normale, in timp ce un 
atasament deficitar, sarac din punct de vedere sentimental, este asociat cu deficiente emotionale i 
comportamentale pe parcursul intregii vieti. Mama si copilul se cauta unul pe celalalt instinctiv chiar 
imediat dupa nastere cand bebelusul reuseste sa ajunga singur la sanul mamei. Aceasta legatura este 
ca un fluviu de emotii ce nu se opreste si care se revarsa dinspre mama spre copil, ajutandu-l astfel 
pe copil sa invete ce este iubirea.  

Daca relatia cu mama sa a fost una pozitiva, hranitoare atunci va avea incredere in a initia si 
sustine relatiile la varsta adulta. In schimb, daca relatia cu mama a fost tulburata si precara adultul de 
mai tarziu va fi temator si ii va fi extrem de dificil sa stea intr-o relatie. In primii ani de viata copilul 
este ca o extensie a mamei, a trairilor sale emotionale, constiente sau inconstiete, de suprafata sau 
foarte profunde. Din aceasta cauza copiii sunt agitati atunci cand mama este suparata si ingrijorata si 
sunt linistiti si veseli cand ea se simte bine. In psihoterapie spunem ca ei, copiii, sunt oglinda mamei 
si ca este necesar ca mama sa aiba grija de ea in primul rand pentru a reusi sa isi linisteasca apoi si 
puiutul. In momentul in care mama, prin experienta ei de viata, nu reuseste sa se apropie de copilul 
ei, chiar daca constient isi doreste asta, va determina o reactie de insecuritate si teama din partea 
copilului ei. Cu cat il va tine la distanta, cu atat acesta va simti nevoia sa isi determine mama sa il 
iubeasca si sa stea cu el. Cu cat refuzul si respingerea sunt mai puternice cu atat mai tare copilul se 
va agata de mama si nu va fi capabil sa stea fara ea, va dori sa stea numai la ea in brate si ii va fi frica 
de cei din jur. Gestul de a lua copilul in brate, de a-l legana, de a-l alimenta, de a-l privi cu atentie, de 
a-l saruta si alte gesturi afective asociate ingrijirii lui, indiferent de varsta, sunt factori de constituire 
ai legaturilor emotionale. Factorii esentiali care leaga aceste experiente sunt atat cantitativi, cat si 
calitativi.  

Oamenii de stiinta considera ca factorul cel mai important in crearea atasamentului este 
contactul fizic direct (imbratisarile, sarutarile, mangaierile etc). Aceste ac iuni genereaza raspunsuri 
neuro-chimice specifice la nivelul creierului, ceea ce duce la o organizare normala a sistemelor 
cerebrale responsabile de atasarea psiho-emotionala bivalenta (MAMA-COPIL). Inceputurile Desi la 
inceput copilul este doar o celula, pe masura ce creste incepe sa se formeze relatia stransa dintre mama 
si fat. Fatul va simti bucuria, tristetea, ingrijorarea mamei, aceasta aducand beneficii sau dezanvantaje 
asupra dezvoltarii acestuia Toata lumea o sfatuieste pe viitoarea mama sa fie tot timpul cu zambetul 
pe buze, sa nu se ingrijoreze si sa nu faca lucruri care ar putea sa o supere, totul pentru a oferi un 
inceput de viata propice copilului. Pe masura ce mama este atenta la schimbarile starii ei de spirit, ea 
va observa ca fatul va fi mai agitat sau mai linistit, in functie de ceea ce se intampla in jurul lui. Nu 
trebuie sa uitam ca materialul genetic se defineste in perioada intrauterina, iar personalitatea copilului 
capata prin acest mod anumite linii de ghidare. Astfel, starea sufleteasca a gravidei influenteaza fara 
dar si poate starea de spirit generala a copilului si, ulterior, a viitorului adult. Nu degeaba specialistii 
ii sfatuiesc pe viitorii parinti sa citeasca bebelusului inca din perioada intrauterina sau sa ii puna 
muzica linistitoare. Fatul este foarte receptiv la sunetele exterioare si va reactiona in functie de 
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calmitatea sau nervozitatea pe care mama o simte. De asemenea, parintii, dar mai ales mama, sunt 
sfatuiti sa vorbeasca cu fatul zilnic pentru a il obisnui cu tonalitatea vocilor. Fizic, mama il poate 
alinta tot de acum. La fel cum bebelusul o gadila, ii da picioare etc. din uter, va simti si el la randul 
lui o alinare, asadar momentele intime cu bebelusul trebuie sa existe de la inceputul inceputului. O 
mama care este trista pe tot parcursul sarcinii, care nu isi doreste copilul, va transmite fatului starea 
negativa, aceasta punandu-si amprenta asupra modului in care copilul va percepe lumea si a modului 
in care se va dezvolta din punct de vedere psihologic.  

Primii ani de viata Inca din primele zile, bebelusul va reactiona in corelatie cu ceea ce percepe 
de la persoanele din jurul lui: va plange daca cineva pare suparat si va rade daca simte voie buna. Mai 
mult, mama este persoana care va fi cel mai mult timp langa el, lucru ce le va face relatia mult mai 
stransa. Atasarea de mama se dezvolta prin interactiune, numai astfel se dezvolta intr-un mod sanatos. 
Alaptarea, simpla comunicare in limba copilului, lecturile cu copilul sau orice alta activitate impreuna 
se transforma intr-o experienta de atasare. Jocurile impreuna, discutiile "intre patru ochi" si ascultarea 
cu atentie a ceea ce copilul are de spus sunt actiuni care pot crea o legatura puternica, durabila, pentru 
totdeauna. Sugarii care au o legatura profunda cu mamele lor devin independenti la o varsta frageda. 
Si, dimpotriva, lipsa unei legaturi cu mama la sugari poate avea un efect pe toata durata vie ii lor. 
Sugarii care nu sunt legati de mamele lor sunt mai anxiosi si mai nesiguri. Aceasta legatura, de 
asemenea, le stimuleaza stima fata de sine. Este partea poate cea mai importanta din via a unui copil. 
Chiar si atunci cand au o viata instabila, procesul de atasare dezvoltat in primii ani de viata le permite 
sa fie de sine statatori si sa se bucure de relatii cu semenii. Acesti copii reusesc bine la scoala, mai 
ales la matematica.  

Legatura stransa dintre mama si copil creeaza la copil un sentiment de incredere si o atitudine 
pozitiva. Daca nu a facut-o pana acum, mama va trebui sa se schimbe, sa fie mai buna, sa puna mai 
mult accent pe calmul caminului si sa priveasca optimist fiecare situatie, oricat de neplacuta ar fi ea. 
Din pacate, nimeni nu este perfect, iar proaspetele mamici se vor simti extenuate. Pentru a ajuta 
copilul, mama ar trebui sa faca o mica pauza si sa se gandeasca la un moment placut legat de bebelus. 
Cu siguranta, ea se va linisti si va merge cu mai multa dragoste (daca se poate asa ceva) si voie buna 
la minunea ei, astfel incat copilul probabil nici nu va simti perioada de cadere psihologica a mamei, 
de mai devreme. Daca nu puteti sa va linistiti, nu clacati, rugati pe cineva, sotul, mama, soacra, sa se 
ocupe o scurta perioada de copil, pana reusiti sa va calmati. Nu se recomanda sa va ocupati de bebelus 
avand o stare de nervozitate deoarece va va simti, se va agita mai tare si va incepe sa planga, lucru 
care va fi picatura care va umple paharul. Copilaria Singura persoana care stie cel mai bine ce trebuie 
facut unui copil in momente dificile este mama sa. Un copil suparat, bolnav sau obosit se va simti 
mult mai bine in bratele mamei lui decat la oricine altcineva datorira lagaturii stranse formate anterior. 
O mangaiere, o poveste si un sarut pe frunte pot face minuni atunci cand si mama are starea necesara.  

Comportamentul general al parintilor si mai ales al mamei are, fara dubii, o influenta importanta 
asupra starii emotionale a copilului. Daca un copil observa ca mama sa este trista, o va simti si el fara 
sa stie motivul. Este foarte important ca parintii sa fie sinceri cu copiii lor, sa le prezinte toate datele 
problemei pentru ca altfel ei vor crede ca starea de suparare ar putea fi cauzata de ei. Legatura este 
bi-directionala, mama fiind la randul ei influentata de starea sufleteasca a copilului, simtind cand ceva 
nu este in regula cu acesta si determinand-o sa actioneze ca atare. Poate multi dintre noi nu ne dam 
seama, dar copilul percepe lumea intr-un mod diferit fata de noi. Chiar si un moment de neatentie 
poate sa produca reactii negative asupra acestuia, deoarece el crede ca parintii nu il iubesc sau nu sunt 
disponibili pentru el, punand alte lucruri pe primul loc. Astfel, copilul creste crezand ca lumea este 
un loc nesigur, in care el se afla, pur si simplu, singur impotriva tuturor. Atuul principal pe care un 
astfel de parinte trebuie sa il aiba este rabdarea si predispunerea la efort, atat fizic cat si psihic.  

Tulburarile de atasament, indiferent de tipul lor, pot fi reparate, daca parintii raman calmi si 
interactioneaza, pe cat posibil, cu cei mici, deoarece ei trebuie sa le demonstreze ca se afla intr-un loc 
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sigur si plin de afectiune, in care pot avea incredere in adulti. In plus, este esential ca asteptarile tale 
sa fie realiste si sa sarbatoresti, cu o recompensa, fiecare pas pozitiv pe care il face copilul. Tipuri de 
emotii La copilul mic, pana in 6 luni, emotiile sunt limitate ca numar, rezumandu-se la zambet si 
plans.  

Parintele trebuie sa incurajeze exprimarea emotiilor pozitive – zambetul. Stimulii pentru acest 
tip de emotii sunt, de regula, exteriori, precum zambetul mamei, al tatalui, al bunicilor. Plansul poate 
fi generat de un act aparent neinsemnat, precum indepartarea unei jucarii de langa copil. Aceasta 
emotie nu o putem numi manie, ci doar un disconfort legat de aspectul estetic al jucariei. Dupa 6 luni, 
deja apar emotii noi, cum ar fi frica, frustrarea. A repeta continuu unui copil ca nu are voie sa faca 
ceva, starneste emotii negative, motiv pentru care acest fapt este containdicat. Frica poate fi controlata 
de parinte prin explicarea catre copil ca nu are motive sa traiasca aceasta emotie. Un exemplu ar fi 
frica de intuneric, iar solutionarea acestei probleme se face prin sederea impreuna cu copilul in 
intuneric, gradual, pana cand frica va disparea Frica de singuratate, mai ales atunci cand in jurul lui 
nu isi mai regaseste parintii, reprezinta un tip de emotie care trebuie educata pozitiv, deoarece poate 
marca copilul pentru viata viitoare. Cum ii invatam sa isi exprime emotiile? Copiii invata, dupa cum 
bine stim, prin imitatie. Asadar, emotiile le invata cu ajutorul reactiilor noastre, ale adultilor. Modul 
in care actionam noi ii ajuta pe ei sa reactioneze, sa constientizeze tipul emotiilor, pozitive sau 
negative, cand trebuie sa rada, cand sa se bucure sau cand sa se intristeze, sa fie nervos sau suparat.  

La unele emotii, trebuie sa reactioneze, iar pe altele trebuie sa le ignore. Atunci cand copilul 
incepe sa vorbeasca, se dezvolta limbajul, acest lucru ajutandu-l in exprimarea emotiilor Exista 
tehnici de linistire, de control cum ar fi: muzica, jocul cu jucariile preferate, plimbarea in aer liber, 
interactionarea cu alti copii. Atunci cand plange, nu trebuie sa apara iritatia parintelui, deoarece ii va 
intensifica reactia de suparare. Parintele trebuie sa fie calm, sa vorbeasca linistit, sa-i explice ca 
motivul pentru care plange nu este important si ca este alaturi de el mereu, ca il intelege. Atunci 
plansul va inceta. Astfel il invatam sa discearna reactiile emotionale. 8 moduri de a educa emotiile 
copilului • Sa radem impreuna. Emotiile pozitive, bucuria de a fi impreuna, il stimuleaza si asa il 
invatam sa se bucure de ce este frumos si placut. • Sa ne bucuram de entuziasmul lui. Acest lucru il 
va ajuta sa-si exprime emotiile pozitive prin optimism si voiosie. • Sa laudam copilul de fiecare data 
cand merita. Astfel, el va invata multumirea sa, dar si pe cea a parintelui. • Sa ascultam ceea ce doreste 
sa spuna prin gesturi sau cuvinte. Este important sa ii aratam ca avem timp suficient pentru el, ca nu 
il ignoram si ca este cea mai importanta persoana pentru noi. • Sa il intelegem. Atunci cand greseste, 
putem chiar sa il lasam sa greseasca. In viata se intampla mereu sa gresesti. Copilul trebuie sa 
inteleaga ca uneori greseste si ca aceste momente trebuiesc depasite. Nu dorim perfectiunea din partea 
lui, dar trebuie sa-i explicam ca a gresit, de ce a gresit si ca nu trebuie sa mai greseasca. • Sa il 
incurajamin in finalizarea unei actiuni, in depasirea unei situatii neplacute, in gasirea unor solutii, 
atunci cand ele sunt necesare. • Atunci cand este la varsta la care poate intelege, sa ii vorbim despre 
emotii, nu doar despre emotiile pozitive, cat si despre cele negative, despre cum se manifesta ele. Da-
i exemple din jurul sau. • Sa-l lasam sa se bucure de joaca si de activitatile specifice copilariei. Crizele 
emotionale. Ce este de facut? Una dintre problemele cu care se confrunta parintii este gestionarea 
crizelor emotionale. Toti trecem, de-a lungul vietii, prin crize emotionale, dar copiii sunt cei care au 
nevoie de cel mai mult sprijin in gestionarea acestora. Mai cu seama la copiii mici, exista momente 
cand parintii intampina greutati in rezolvarea acestora.  

Motivul este imposibilitatea copilului de a isi exprima clar emotiile, dorintele. De exemplu, la 
copiii de pana la 3 ani, aceste crize emotionale au o manifestare violenta, plans cu tipete, lovituri de 
pumni, dat din picioare. De ce asa? Deoarece copilul mic descopera acum realitatea din jurul lui. Apar 
dorintele, iar atunci cand raspunsul parintilor este negativ, apar si reactiile copiilor. De fapt, aceste 
crize emotionale fac parte integranta din dezvoltarea emotionala. Acesta este modul prin care invata 
ca nu tot ceea ce doreste se poate si realiza. O explicatie expusa cu calm, rabdare si consecventa poate 
invata copilul care este diferenta dintre lucrurile ce ii sunt permise si cele care ii sunt interzise. 
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Claritatea si fermitatea explicarii motivelor pentru care nu are voie sa faca acel lucru este un factor 
important in reusita, intareste relatia copil – mama si il va ajuta ca pe viitor sa isi exprime emotiile 
intr-un mod diferit. A nu ceda poate fi cheia succesului in aceste exprimari emotionale.  

Copilul va intelege in final ca oricat de puternica si de violenta ar fi manifestarea, daca acel 
lucru nu ii este permis, nu va trebui sa il faca. De exemplu, cea mai banala activitate, cumpararea unei 
jucarii, poate starni o avalansa de emotii. Cum il invatam sa reactioneze? Dupa alegerea jucariei 
dorite, fapt ce starneste emotii pozitive, este nevoie de explicatii pentru a il convinge sa se comporte 
frumos cu acea jucarie, precum “nu tragem de par papusa, pentru ca o doare” sau “nu stricam masina, 
trantind-o, petru ca se strica motorul”. Atunci cand jucaria aleasa nu poate fi cumparata din diferite 
motive, iar copilul reactioneaza prin emotii negative, tot explicatia si calmul sunt cele care ne scot 
din impas. Expunerea motivelor, dar mai ales speranta ca va veni un moment cand va exista 
posibilitatea cumpararii acelei jucarii, de exemplu de ziua lui, aplaneaza exprimarea negativa a 
emotiilor.  

Emotiile copiilor si familiile mono-parentale O situatie speciala o reprezinta copiii care sunt 
crescuti de un singur parinte, din diverse motive. In acest caz, intre copil si parinte se creeaza o 
legatura mai stransa. Stresul unicului parinte este mai mare, ceea ce implica eforturi suplimentare 
pentru a pastra echilibrul emotional in familie. Este doar unul, care trebuie sa ingrijeasca atat fizic, 
cat si psihic copilul, doar unul care sa-l asculte, sa-l linisteasca, sa-l sustina. In acest tip de familie, 
copilul se maturizeaza timpuriu, unicul parinte avand tendinta de a il trata ca pe un adult. Acest lucru 
este pozitiv pentru dezvoltarea ulterioara din punct de vedere emotional, dar exista si consecinte 
negative, cum ar fi nesiguranta conferita de lipsa celui de-al doilea parinte, pierderea increderii in 
oameni.  

Echilibrul si intelepciunea unicului parinte pot compensa lipsa celuilalt parinte, caz in care, din 
punct de vedere emotional, copilul se poate dezvolta normal. Copilul invata incet, incet sa isi exprime 
emotiile, fie ele pozitive sau negative, sa reactioneze corect, sa depaseasca ceea ce ii creeaza 
neplaceri. Modul in care invata acum, in copilarie, cum sa reactioneze si cum sa isi exprime emotiile, 
va fi, in general, si modul in care va reactiona si se va exprima in viata de adolescent si chiar cea de 
adult. La un moment dat, dupa ce ajunge la un echilibru emotional in familie, copilul va invata sa-si 
exprime emotiile, fie prin gesturi, fie vorbind despre acestea. Important este sa fie cineva langa el 
care sa il asculte.  

Comportamentul nostru se oglindeste in dezvoltarea emotionala a copilului, ne oglindim in ceea 
ce face copilul, in felul in care reactioneaza la emotii, fie ele pozitive sau negative. Mamele sunt cele 
care le formeaza inteligenta emotionala, asta insemnand ca vom avea un copil care constientizeaza 
emotiile proprii, dar si pe ale celor din jur, care este capabil sa vorbeasca despre ele, care poate depasi 
cu usurinta situatiile grele din punct de vedere emotional. Daca simtiti ca nu va puteti conecta cu 
copilul vostru, daca va simtiti sufocate si va este teama atunci este necesar sa aveti grija in primul 
rand de voi.  

Copilul este oglinda voastra si va va atrage atentia asupra aspectelor psihologice care nu va plac 
si de care fugiti. Este extrem de important sa apelati la psihoterapie atunci cand va dati seama ca 
propriile probleme va perturba relatia cu copilul si cu cei din jur deoarece puteti sa pierdeti o perioada 
importanta din viata voastra si a copilului vostru. 
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ROLUL FAMILIEI I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR  

ÎN ERA DIGITAL  
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P rin i i profesori deopotriv  ne dorim acela i lucru pentru copiii no tri: s  creasc  frumos i 
armonios, într-o lume sigur , pentru a deveni adul i buni i genero i.  Deseori aceast  misiune este 
destul de dificil  acum, într-o lume digital , în care timpul petrecut în fa a ecranelor îl dep e te pe 
cel al turi de persoanele dragi, în care leg turile digitale sunt mai numeroase decât cele personale. 

St  în puterea noastr , a adul ilor, secretul cre terii lor. Ca p rin i sau educatori nu putem 
schimba faptul c  ecranele sunt de acum o prezen  permanent  în lumea noastr , dar putem face ceva 
asupra modului în care educ m micu ii într-o lume plin  de ecrane. Trebuie s  fim con tien i de ceea 
ce au nevoie copiii cel mai mult: interac iune fa  în fa  cu personae iubitoare.  

Uneori, tehnologia devine d dac  pentru situa iile în care p rin ii nu pot fi al turi de copiii lor 
fizic sau emo ional. Primind un dispozitiv care s  îi distrag  aten ia atunci când cel mic a vrut s  fie 
împreun  cu p rintele, atunci când a vrut s  se joace cu alte obiecte, atunci când i-a fost fric  sau era 
sup rat, îl determin  s  preia aceast  asociere ca model i s  continue s  suplineasc  nevoile 
neîmplinite cu diverse activit i în mediul online. 

Cu astfel de experien e, copilul poate în elege tehnologia ca fiind solu ia prin care poate sc pa 
de sentimentele pe care nu tie cum s  le gestioneze, singur tatea, dorin a de explorare, dar f r  
direc ie clar . Când acest comportament se men ine pe termen lung, cei mici ajung s  se deconecteze 
de realitatea din interiorul lor i s  nu mai tie cum s  exprime adev ratele tr iri sau dorin e. Cu 
privirea absorbit  de ecrane, copilul poate pierde conexiunea cu sine i cu cei apropia i, devine mai 
t cut i mai anxios. 

 Pentru nativii digitali, noile tehnologii fac parte din elementele esen iale ale vie ii lor i este 
important s  accept m acest aspect, s  le oferim un exemplu potrivit pentru cum le pot integra într-
un mod echilibrat, util i pl cut în via a lor.  Pentru unii, tehnologia este doar un instrument care 
scoate mai mult în eviden  o situa ie de fapt - copiii i adolescen ii prezint  tot mai des manifest ri 
anxioase i depresive. Noi, adul ii din jurul lor, putem contribui la schimbarea acestei tendin e prin a 
fi mai con tien i, mai implica i, mai antrena i de dorin a de a fi aproape de ei a a cum au ei nevoie de 
noi.  

Foarte utile în educa ia copilului în era digital  sunt urm toarele sfaturi pentru p rin i publicate 
de Academia American  de Pedriatrie: 

1. Nu uita i c  cel mai mult conteaz  rela iile! Folosirea tehnologiei împreun  cu copii mici 
începe cu o tehnologie simpl  care ofer  posibilitatea de interac iune, împ rt irea de experien e. 

2. Integra i utilizarea tehnologiei în procesul de înv are social  i emo ional ! 
3. Face i din tehnologie un instrument care s  v   fie de un real ajutor! 
4. Ave i încredere în propriile instincte! Acorda i mai mult  aten ie activit ilor pe care 

copilul le face în fa a ecranelor, nu doar timpului petrecut astfel. 
5. Înv a i-i pe copii s  foloseasc  tehnologia ca pe un mijloc de înv are adaptat secolului 

XXI ! 
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6. Asigura i-le copiilor experien e tehnologice benefice! 
7. Face i din utilizarea diferitelor forme de media o experien  lingvistic  bogat ! 
8. Ajuta i-i pe copii s  progreseze de la statutul de consumatori de media digital  în creatori 

de con inut! 
9. Aten ie la momentele în care voi, adul ii, folosi i tehnologia în fa a copiilor! 
10. Fi i buni mentori! Copiii au nevoie în via a lor de adul i de încredere care s  le fie atât ni te 

mentori activi i con tien i atunci când  tehnologia, precum i ni te modele care s -i c l uzeasc  în 
siguran  în epoca digital . 

Este important s  în elegem c  atât familia, cât i coala au rolul de a stabili un parteneriat 
autentic care le permite s  se îngrijeasc , în egal  m sur , pentru crearea unor contexte adaptate 
etapelor de dezvoltare i s  mearg  în acord cu ele pentru a cre te un copil echilibrat din punct de 
vedere fizic i psihologic. Rela iile pe care copiii le stabilesc cu p rin ii, cu ceilal i membri ai familiei, 
cu prietenii i cu profesorii sunt baza pe care î i va cl di via a copilul de azi, adultul de mâine. 
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IMPORTAN A COLABOR RII - FAMILIE - COAL  - COMUNITATE 

 

SITEAVU JENICA-                                                                                  
LICEUL COBADIN- Constan a 

Educa ia începe de la primele momente ale vie ii i se continu  pe tot parcursul acesteia. Primul 
mediu cu care copilul intr  în contact i care îi traseaz  primele direc ii ale educa iei îl reprezint  
familia. Achizi iile însu ite de copil în primii ani de via  în cadrul familiei sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea ulterioar  a acestuia. 

Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 
ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor. Modelele de comportament oferite de p rin i i 
membrii apropia i din familie, precum i climatul socio-afectiv în care se realizeaz  aceste influen e 
educa ionale reprezint  primul model social cu influen  hot râtoare asupra modului de comportare 
i rela ionare al copiilor în societate.  

Importan a particip rii familiei în educa ie ca partener activ este subliniat  de necesitatea 
implic rii p rin ilor în diverse activit i al turi de cadrele didactice, pe lâng  obi nuitele ore de 
consiliere. Vizând dezvoltarea armonioas  a personalit ii pre colarilor i preg tirea acestora pentru 
via , activit ile desf urate în gr dini  pun accent pe socializare, integrare dar i preg tirea pentru 
coal  – cel de-al doilea mediu educa ional al copilului, dar cu un sistem de reguli mai strict definite, 

programe mai înc rcate i implicit o înc rc tur  afectiv  i cognitiv  mai mare. Parteneriatul 
educa ional gr dini - coal -familie este determinant atât pentru copil în mod individual cât i pentru 
dezvoltarea social  i cultural  a comunit ii locale din care acesta face parte. 

Atât coala cât i gr dini a sunt institu ii puternic ancorate în comunitate, care prin statutul pe 
care îl au, prin cadrul legislativ, activit ile desf urate i multitudinea resurselor implicate, în special 
cele umane pot deveni promotori ai parteneriatului comunitar. Familia intervine în acest parteneriat 
gr dini - coal -comunitate ca fiind factor cheie, importan  rezultat  în urma rolului ca i factor de 
educa ie informal  dar i a drepturilor i obiga iilor care îi revin în sistemul formal de educa ie.  

Copilul nu trebuie privit doar ca beneficiar al educa iei, ci i ca participant. Educa ia copiilor 
nu se poate realiza f r  colaborarea dintre to i acei factori care la un moment dat intervin în via a, 
respectiv educa ia acestora. Copilul este astfel un produs social în care se reflect  valorile sociale. 
Ac iunea asupra copilului este mediat  de familie, îns  acumuleaz  eforturile tuturor celorlal i factori. 

Comunitatea local , coala, familia, gr dini a reprezint  institu ii ale educa iei prin intermediul 
c rora se cultiv  responsabilizarea social  i se perpetueaz  valorile sociale. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabil  i ar fi p cat ca prin ac iunea noastr  
s  uniformiz m aceste individualit i. Personalitatea micului colar este în formare, deoarece este 
rezultatul unei evolu ii lungi, care are loc în primul rând în condi iile interac iunii cu mediul social. 
Înv torul este i va r mâne „izvorul viu” al unei vie i deloc u oare, cu multe „c r ri întortocheate”, 
pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ inta reu itei”. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Stoian, M., Abecedarul p rin ilor, Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure i, 1972;  
• erb nescu, D., Exemplu în educa ia copiilor, Editura tiin ific , Bucure ti, 1967;  
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunicare 
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IMPORTAN A CELOR 7 ANI DE ACAS  

                                                                                                  

PROF. INV. PRIMAR: Smaranda Adina Corina 

coala Gimnazial  ,,Andrei aguna,, Deva 
 

 

Un vechi proverb englezesc spune: „Polite ea nu cost  nimic i cump r  orice!” 

 

Nu suntem singuri pe p mânt! Tr im într-o comunitate. Indiferent de ras  sau de locul unde ne 
afl m, exist  reguli universale de comportament în societate, care implic  o inut  moral  i o prezen  
fizic , în armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile i regulile generale de convie uire, bazate pe 
respectul reciproc. Felul cum ne prezent m, cum vorbim, cum reac ion m în toate împrejur rile, ne 
dezv luie mentalitatea, educa ia, cultura, caracterul nostru. 

Înc  de la na tere, fiecare etap  din via a copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii sale 
afective, motrice i intelectuale. Chiar dac , aparent, lucrurile decurg „de la sine”, exist  factori care 
pot influen a aceast  dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din ace ti factori in strict de mediul 
familial i de felul în care cei care intr  în contact cu copilul se raporteaz  la lumea din jur. 

Polite ea - oglinda familiei 
 
Ce trebuie s  tie un copil „de acas “ pân  la 6 - 7 ani, un copil trebuie s  aib  dezvoltate - în 

principal prin educa ia primit  „acas “, un anumit grad de autonomie (s  se îmbrace singur, s  se 
spele, s  fie ordonat), un nivel rezonabil de polite e, înv at  din regulile impuse de familie, un limbaj 
dezvoltat care s -i permit  s  comunice eficient, un grad de dezvoltare emo ional  care s -i dea 
posibilitatea de a- i controla fricile i emo iile i capacitatea de rela ionare social . 

 
Educatia primita in familie 
 
Se pot creiona, evident, generaliz ri. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 

în elege, în mod tradi ional, un copil „bine crescut” reg sim: 
 
Salutul.  Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care copilul 

nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”. 
 
Comportamentul în public.  
 
Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i  s   sus in , la rându-i, conversa ia, î i 

a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te. 
 
Comportamentul cu prietenii.  
 
Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma adul ilor.  Jocurile copiilor sunt experien e care, 

pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile 
sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” î i respect  
partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 
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În elegerea normelor sociale.  Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu 
ajutorul p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea ce „nu se face” în societate. O bun  cre tere implic  i 
cunoa terea i aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care tr im: trebuie s  ne a tept m rândul 
la magazin, la medic sau la leag nul din parc, spunem „te rog”, „mul umesc” i „cu pl cere”, nu 
înc lc m drepturile celorlal i prin afirmarea drepturilor noastre, respect m simbolurile, credin ele i 
valorile noastre i ale celor de lâng  noi. 

 
Manierele la mas .  
 
O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor,  respectul comesenilor i a 

celui/celei care serve te masa. 
 
Recunoa terea  gre elilor. „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie manierat . Pentru 

a o folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. Astfel, va 
înv a  c   recunoa terea gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn de sl biciune, 
ci de respect i demnitate. 

 
Tact i toleran .  
 
Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul fizic sau orice tip 

de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în timp – între  râsul 
s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te, care deschide r ni.  i îl va evita pe cel din urm . 

Bineîn eles c  toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experien e, cu încerc ri, 
e ecuri i reu ite. i bineîn eles c  exist  uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim 
s -l insufl m copilului nostru, precum i zile în care ni se pare c  totul e în zadar i c  toate lec iile 
pe care te-ai str duit s  le predai copilului t u au trecut pe lâng  el f r  s  lase urme semnificative.  

Probabil c  solu ia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de cre terea unui 
copil, perseveren a. i exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile sus inute nu vor întârzia 
s  dea roadele mult-a teptate. 

Gradini a, coala sau oricare alt  Institu ie nu va putea niciodat   substitui valoarea celor 7 ani 
de acas ,  acestea doar o pot perpetua. 
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ara lui Dumnezeu 

 

Profesor, Soare Constanta Camelia 
 

 

 

Se spune c  într-o bun  zi Dumnezeu a coborât pe P mânt i a d ruit fiec rui neam câte o ar . 

i era sear  i... la poarta lui Dumnezeu Tat l a ap rut un pastor care era împreun  cu familia 
i neamul s u de p stori. Dumnezeu l-a invitat în casa lui i au stat la cin . 

- Bunule pastor, care î i este pasul de ai ajuns la mâine? Întreab  Dumnezeu pe cioban. 

- Doamne Dumnezeule, am venit s  primim i noi o bucat  de p mânt pentru a ne odihni 
sufletul, îns  se vede c  am întârziat i nu mai este loc pentru noi, spuse b trânul îngenunchiat în fa a 
lui Dumnezeu. 

- Care v  este numele neamului vostru, b trân pastor? A întrebat Creatorul. 

- Noi ne numim romani. 

Dup  ce a privit îndelung la neamul românesc, Dumnezeu l-a chemat pe Sf. Apostol Petru i l-
a întrebat: 

- Petru, mai este loc de o tara pentru romani pe P mânt? 

- Nu, Doamne. Tot P mântul a fost d ruit tuturor neamurilor dup  porunca Ta. 

- Bine, Petre. Acum d -le romanilor tara pe care am p strat-o pentru noi. 

i de atunci noi locuim în ara lui Dumnezeu. O patrie frumoas , o ar  cu mun i i câmpii, cu 
ape i cer senin, o ar  ca o gr dina din Rai unde Maica Domnului îngrije te rug ciunile i florile 
Cerului. 

Îns , peste aceast  ar  minunat  s-a ab tut o mare triste e i dezn dejde 

- PANDEMIA- 

Unul dintre apostoli, Sf. Andrei, apostolul s n t ii, îndeamn  pe cititori i ascult tori la 
r bdare, calmitate i unire fr easc , s  lupte pentru credin a, pace i iubire. 

Eu, c  mic apostol al s n t ii, consider c  prin cuvânt i prin fapta putem r mâne mereu uni i, 
cutez tori, adev ra i prieteni, o adev rat  familie. În aceste vremuri triste de pandemie trebuie s  ne 
rug m pentru s n tate, izbând , n dejde i iubire între semeni. 

Tot eu, al turi de Sf Andrei, trimit c tre to i îndemnul de a-l sl vi pe Dumnezeu, s  facem 
leg mânt cu iubirea de semeni. 

În aceste clipe tulburi, când oamenii acestei ri mor zilnic, este imperios necesar s  fim uni i, 
s  ne protej m sufletul prin rug ciune: 

Pe cei tri ti atinge-I, Doamne, cu fericire! 

Pe cei bolnavi, atinge-I, Doamne, cu s n tate! 

Pe cei dezn d jdui i, atingei-I cu speran ! 

Pe cei neputincio i, atinge-I, Doamne, cu putere. 
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La fel cum soarele i luna nu dispar niciodat  de pe P mânt, tot a a s  se întâmple i cu iubirea 
între oameni. Uneori plou  prea mult cu dezn dejde peste oamenii care merit  lini te, pace, soare... 
sau, abia atunci, poate ploaia va cur a aceste clipe grele de pandemie f cându-le mai u oare, atunci 
cu siguran  emo iile i fricile vor disp rea. Copiii, b trânii no tri, prietenii dar i p rin ii vor fi mai 
ferici i. 

Îmi doresc ca toate gre elile s  ne fie iertate, inimile noastre vindecate. Abia atunci mintea 
noastr  va g si pace i Cel de Sus va r spândi din nou lini tea asupra noastr . 

Am siguran a c  niciodat  nu vom fi singuri! 

Doar atunci vom putea folosi cu încredere i îndr zneal , un vers al lui Marin Sorescu: 

“Cum sta i cu fericirea???” 

 

                  

  

858



 

FAMILIA, PRIMUL MEDIU EDUCA IONAL AL COPILULUI 

 

Prof. înv. pre c. Soare Ionela 

G. P. P. Nr. 6, Rm. Vâlcea 
 

            ,,Unele lucruri se schimb ,dar noi începem i sfâr im cu familia.” (Anthony Brandt).   

          

Educa ia copilului este o provocare pentru orice p rinte. Educa ia este o parte component  
inseparabil  a comunic rii cu copilul i depinde de calitatea rela iilor ce se stabilesc  între copil si 
p rin i. Dac  p rintele i i cunoaste foarte bine copilul i r spunde nevoilor lui,copilul va 
avea  încredere  în p rinte i rezultatul ob inut va fi o purtare bun  deoarece copilul are tendin a de a-
i bucura p rintele.  

Primii ani de via  sunt vitali  în stabilirea st rii de bine fizic i emo i-onal de mai târziu i,in 
cele din urm , pentru dezvoltarea intelectual . Mediul în care cre te i se dezvolt  
copilul trebuie s  fie afectiv, s  ofere siguran , s  fie stimulativ. O educa ie bun  ar trebui s  se 
bazeze pe sensibilitate, când p rintele in elege cum gânde te copilul s u 
i copilul   este ajutat s  înve e s  in  cont de cei din jur.      

Familia are o influen  covâr itoare asupra dezvolt rii copilului.  

Cronologic, este primul mediu educa ional din via a fiin ei umane, extinzandu-se pe tot 
parcursul vie ii i func ionând paralel cu alte medii educative în care este integrat copilul. Din familie, 
copilul absoarbe conduite, obiceiuri i imit  comportamentele persoanelor apropiate i importante din 
via a sa. 

Familia este locul unde copilul se simte dorit,iubit,  îndrumat i  încurajat. P rin ii trebuie 
s  con tientizeze rolul mediului familial în educa ie. 

 Educa ia pe care copilul o prime te de la p rin i în primii 7 ani de via , î i pune amprenta 
pentru întreaga via . 

Familia poart  întreaga responsabilitate pentru cum î i educ  copilul i reprezint  primul spa iu 
formativ pentru copil, mediul socio-cultural în care copilul s-a n scut si cre te. P rin ii trebu-
ie s  fie întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Implicarea în jocu-
rile copilului pune temelia unei leg turi solide între p rin i i copil.                                                              
         P rin ii trebuie s  con tientizeze rolul mediului familial în educa ie. 
Educa ia pe care copilul o prime te de la p rin i în primii7 ani de via , î i pune amprenta pentru 
întreaga via .  

Pentru a putea în elege nevoia copilului de educa ie, nu trebuie s  ne gândim strict la sensul 
didactic,pedagogic pe care îl acord  majoritatea oamenilor acestui concept, ci la interven iile 
educa ionale înc  din primii din viat . 

Contactul cu adul ii, obi nuin ele de îngrijire, rutinele alimentare, amenajarea spa iilor în care 
copilul î i petrece timpul acas  sau în comunitate pot fi considerate interven ii educative, copilul 
asimilându-le i integrându-le ca modele rela ionale în func ie de care î i structureaza personalitatea.  

Educa ia unui copil nu se limiteaz  la a-l înv a s  scrie,s  citeasc  etc. Copilul trebuie s   înve e 
si cum s  se comporte cu ceilal i. Cheia c tre succesul lui social o reprezint  bunele maniere. 
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Cea mai bun  modalitate de a-l obi nui cu bunele maniere este ca p rin ii s  fie un bun model pentru 
copil. Inv ându-l lucruri simple înca de la vârsta fraged : s  salute, s  spun  ,,te rog’’, 
,,mul umesc ‘’, ce se cuvine i ce nu  în anumite situa ii (la mas , in vizit , la petrecere,  în discu ii 
cu prietenii, cu adul ii etc.), acestea îi modeleaz  comportamentul  în societate i  îl  înva  ce este 
respectul.  

Educa ia, bunele maniere, regulile morale reprezinta cheia c tre adaptarea copilului în diferite 
medii ale societ ii, acesta descurcându-se mult mai bine în rela iile cu cei din jur, decât copilul c ruia 
îi lipsesc,,cei 7 ani de acas ’’. 

Valorile insuflate prin modelul oferit r mân un fundament în educa ie: dragoste,respect, 
în elegere, bun tate; comunicare, sinceritate, toleran , consecven , încurajare; bunul sim  i bunele 
maniere.  

Cei 7 ani de acas  sunt esen iali pentru a pune baza unei educa ii corecte a copilului. 
Prin comportament,prin limbaj,prin felul de a comunica cu cei din jur în elegem cât de bine au fost 
explicate regulile de bune maniere.                                                                                                      

Educa ia pe care o primesc copiii în primii ani de via  se oglindeste pe tot parcursul vie- ii. 
Valorile din familie vor fi baza educa iei copilului i îl  vor defini ca om. Ajuns în societa- te,copilul 
este oglinda familiei din care provine,oglinda celor  însu ite  în,,cei 7 ani de acas ’’.  
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Educa ia în familie i în coal  

 
Profesor înv mânt primar, Mihaela Soare                                                              
coala Gimnazial  “Sfântul Andrei” Bucure ti 

 
 
 
Educa ia nu este un proces de care este responsabil  în mod exclusiv coala, dar nici p rin ii, ci 

este un proces al c rui succes depinde de colaborarea dintre cele dou  p r i implicate. 
Crearea unui mediu adecvat de înv are este sarcina familiei i a colii în egal  m sur . Copilul 

are sarcini de înv are diverse, unele sunt îndeplinite acas , altele la coal , ceea ce asigur  un grad 
similar de importan  atât profesorilor i colii în ansamblu, cât i p rin ilor i mediului familial. 
Implicarea p rin ilor poate preveni sau elimina dificult i inerente în via a unei coli. Împreun , 
p rin ii, copiii i profesorii pot face din coal  un mediu pl cut pentru to i cei implica i în procesul 
educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect i flexibilitate. 

Mul i p rin i consider  c , dup  vârsta de 6–7 ani, când copiii lor p esc pentru prima oar  
pragul colii, începe o etap  în care rolul lor în educa ia copiilor scade foarte mult, dac  nu chiar 
dispare. Dimpotriv , acum rolul lor se amplific : acas  trebuie s  creeze un mediu de încredere, 
echilibrat, în care copilul s  se manifeste liber, iar în rela ia cu coala pot colabora cu al i membri ai 
comunit ii colare pentru a crea un climat care sprijin  înv area, atât în coal  cât i în afara ei. 
Cercet rile arat  c , în programele în care p rin ii sunt implica i, elevii au performan e mai mari la 
înv tur . 

 
Educa ia pentru valori 
 
Toate eforturile educa ionale încearc  s  dezvolte cele trei laturi ale individului: cognitiv , 

afectiv  i psihomotorie. Domeniul cognitiv con ine cuno tin e; domeniul afectiv de ine afec iuni, 
atitudini i valori; domeniul psiho-motor include comportamente, acte. Sistemele educa ionale 
eficiente ar trebui s  dezvolte aceste trei domenii simultan.  

Întrucât valorile sunt criterii i standarde pentru comportamente, elevii ar trebui s  dobândeasc  
o mul ime de valori. Acestea trebuie s  fie o parte indispensabil  a sistemelor educa ionale. 

Educa ia în spiritul valorilor urm re te îmbun t irea unor tr s turi precum responsabilitatea, 
onestitatea, respectul, corectitudinea, încredere, grija, dreptate, virtute civic , bun tate, empatie, 
respect de sine, autodisciplin  i curaj.  

 
Familia i educa ia în spiritul valorilor 
 
Educa ia caracterului începe acas . Copiii î i dezvolt  o mare parte din convingerile lor despre 

bine i r u înainte de a intra în mod oficial la coal . Credin ele copiilor mici despre ceea ce este bine 
i r u sunt puternic influen ate de familiile lor, ca unul dintre principalii sau singurii transmi tori de 

valori. Cu toate c  coala are un rol central în dezvoltarea caracterului elevilor, cel mai profund impact 
asupra dezvolt rii elevilor vine din familie, în special din partea p rin ilor lor, în dezvoltarea social , 
moral , comportamental  sau academic . Se poate spune c  familia este principalul educator moral 
al copilului. P rin ii sunt primii profesori de moral  ai copiilor lor. Ei au cea mai durabil  influen . 
Când copiii nu au o rela ie strâns  cu p rin ii lor, ei sunt mult mai vulnerabili la presiunea colegilor. 

coala i educa ia în spiritual valorilor 
Eforturile colii sunt îndreptate în dobândirea unor valori importante, fundamentale, în educa ia 

caracterului. Educa ia în spiritual valorilor începe acas , continu  la coal , fiind a doua institu ie din 
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via a copiilor. Climatul de acceptare i c ldur  fa  de elevi este un element esen ial al educa iei 
morale în toate clasele, în special în cele primare. Copiii înva  valorile din curriculum, din texte i 
de la profesori. 

coala are o influen  mai târzie decât familia, deoarece p rin ii sunt prezen i, din punct de 
vedere emotional, în primii ani de via . Pân  la vârsta de cinci- ase ani, multe aspecte ale caracterului 
se dezvolt  deja. colile pot influen a conceptul de sine al copilului, abilit ile sociale, valorile, 
morala, maturitatea în ra ionament, înclina iile i comportamentul prosocial, cuno tin e despre 
moralitate, valori i a a mai departe . 

Lucrând împreun , cele dou  institu ii sociale formative, coala i familia, au puterea real  de 
a forma fiin e umane morale.  

Profesorii sunt componenta de baz  a colii i joac  un rol substan ial în educa ia valorilor. 
Pentru a dezvolta un caracter virtuos în elevii lor, profesorii trebuie s -i ajute pe tineri s  cunoasc  
care sunt virtu ile, s  le aprecieze importan a i s  doreasc  s  le posede i s  le exerseze în conduita 
lor de zi cu zi. 

Cooperarea familiei i colii 
Familia i coala sunt dou  institu ii majore, eficiente i formative în educa ia valorilor. Dac  

educa ia caracterului se face doar în clas , dar nu acas , elevii fac confuzii cu privire la ceea ce este 
r u sau bine. Când educa ia caracterului continu  acas , valorile devin semnificative în via a elevilor.  

Primul pas este ca coala s  fie foarte clar  cu privire la modul în care vede responsabilit ile 
complementare ale familiei i ale colii, referitor la dezvoltarea caracterului.  

 
Acele responsabilit i pot fi exprimate în dou  afirma ii simple:  

 Familia este prima i cea mai important  influen  asupra caracterului unui copil. 
 Sarcina colii este de a consolida valorile pozitive ale caracterului (etica muncii, respect, 

responsabilitate, onestitate etc.). 
 
Concluzie 
 
Educa ia pentru valori este o parte esen ial  a educa iei. Educa ia caracterului începe acas  i 

p rin ii sunt primii profesori ai copiilor. Ei sunt modelele, valori vii, joac  un rol important în educa ia 
caracterului acas . Educa ia începe acas  i continu  la coal . Copiii înva  valori pe parcursul 
activit ilor educa ionale la coal , sub conducerea profesorilor. Profesorul este, de asemenea, o 
figur  respectabil  în dezvoltarea caracterului copilului. Profesorii ar trebui s  se str duiasc  s  
transmit  valori morale i trebuie s -i ajute pe tineri s  tie ce este bine i ce este r u. colile sunt 
foarte importante în educa ia valorilor. 

Familia trebuie s  fie partenerul colii, deoarece f r  sprijinul p rin ilor, eforturile educatorilor 
sunt limitate. Educa ia caracterului este mai eficient  atunci când coala i familia lucreaz  în 
parteneriat.  
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Rolul p rin ilor i a colii în educa ia copiilor 

  

Profesor Înv mântul Pre colar Socian Diana 

 
Înainte de gr dini , în timpul gr dini ei i dup  gr dini  exist  familia.   
Mediul familial este primul loc în care copiii înva  i prin consecin  este primul cadru de 

referin  al acestora. În acest mediu familial copilul achizi ioneaz  primele cuno tin e i î i dezvolt  
primele obiceiuri. Ace tia înva  prin imita ie i astfel p rin ii devin prima surs  de inspira ie. 

P rin ii sunt cei care acompaniaz  copiii în înv area de zi cu zi înv ându-i s  comunice, s  
se hr neasc , s  se deplaseze, s  se spal  i altele. De asemenea tot ei sunt cei care construiesc 
primele valorile i referin ele morale. Ei î i pot încuraja copiii în descoperirea propriei autonomii, în 
dezvoltarea sim ului responsabilit ii, în înv area importan ei respectului de sine i respectului fa  
de ceilal i, precum i în utilitatea regulilor vie ii comune. 

P rin ii î i pot ajuta copiii s  dobândeasc  un anumit stil de via  prin somn i alimenta ie 
echilibrat , igien  personal , activit i fizice care s -i fac  mai disponibili pentru a înv a dar i, în 
adolescen , s  fac  fa  tenta iilor comportamentului riscant. Aceste efecte ale implic rii p rin ilor 
în educa ie se traduc pe termen lung într-un echilibru pentru copil. 

P rin ii se afl  în centrul procesului educativ, având rolul de a supraveghea bun  desf urare 
a educa iei copiilor lor. Ei pot i trebuie s  participe la anumite aspecte ale acestui proces. 

Pentru o educa ie reu it , ace tia trebuie s - i încurajeze, motiveze i  acompanieze copiii. 
Un alt rol important pe care p rin ii îl au de jucat este acela de a da copilului o imagine pozitiv  

în ce prive te gr dini . 
De la primele contacte între p rin i i educatori trebuie s  se stabileasc  un dialog continu i 

constructiv care s  ajute la educarea copiilor. Acest dialog bazat pe încredere i informa ii reciproce 
trebuie s  se p streze pe tot parcursul gr dini ei. Echipa didactic  define te termenii rela iei între 
gr dini  i p rin i, în vederea  reu itei colare a copiilor. 

Rela iile bune i cooperarea activ  între familii i gr dini  promoveaz  succesul copiilor. 
Gr dini a are i ea un rol esen ial în parcursul copiilor. Pre colarii î i dezvolt  facult ile 

fundamentale, î i perfec ioneaz  limbajul i încep s  descopere lumea scrisului, a numerelor i a 
altor domenii de înv are. Oferirea unei prime experien e colare reu ite este obiectivul major al 
gr dini ei. 

Înv area în gr dini  de copii se face în baza unui curriculum divizat pe domenii de 
dezvoltare: 

 dezvoltarea fizic , s n tate i igien  personal ; 

 dezvoltarea socio-emo ional ; 

 dezvoltarea cognitiv  i cunoa terea lumii; 

 dezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citirii i scrierii; 

 capacit i i atitudini în înv are  

Gr dini  este primul ciclu de înv are. Preg tirea oferit  în grupele de gr dini a promoveaz  
de teptarea personalit ii copiilor, stimuleaz  dezvoltarea lor senzorial , motric , cognitiv  i social  
i contribuie la dezvoltarea lor emo ional . Gr dini  dezvolt  interesul i pl cerea de a înva , 

asigurând st pânirea limbajului, preg tind accesul la înv area fundamental . 
Gr dini a are rolul s  preg teasc  treptat copiii pentru înv area  oferit  în coala elementar . 

Este locul esen ial ca prim pas pentru a garanta succesul tuturor elevilor într-o coal  echitabil  
pentru to i i exigent  pentru toat  lumea. Acest timp de colarizare, de i nu este obligatoriu, 
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stabile te bazele educa ionale i pedagogice pe care se bazeaz  i se dezvolt  viitorul înv mânt al 
elevilor pentru întreaga colarizare a acestora. Principala misiune a gr dini ei este de a-i face pe copii 
s - i doreasc  s  mearg  la coal  pentru a înv a, a afirm  i a- i dezvolt  personalitatea. 

Gr dini a se adapteaz  la nevoile micilor pre colari organizând modalit i specifice de 
înv are, permi ând copiilor s  înve e i s  tr iasc  împreun . 

Pe lâng  instruirea copiilor gr dini  vine i în ajutorul copiilor cu dificult i i a celor cu 
cerin e speciale, astfel c  înv area se adapteaz  nevoilor specifice ale copiilor. 

Rela iile bune i cooperarea activ  între familii i gr dini  promoveaz  succesul copiilor. 
P rin ii i gr dini a sunt parteneri esen iali în educa ia copiilor. Obiectivul lor comun fiind educarea 
i instruirea copilului. Tot ei in leg tura  între acas  i gr dini , f când gr dini ele locuri mai 

propice înv rii, cre terii i împlinirii. 
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CÂTEVA ASPECTE ALE IMPORTAN EI FAMILIEI                                                    
ÎN EDUCA IA PENTRU VIA  

 
SOFIA EMILIA                                                                                      

COALA GIMNAZIAL  NR. 19, BRA OV 

 

Procesele de dezvoltare ontogenetic  ne-au obligat în calitate de speciali ti s  le cunoa tem mai 
îndeaproape pentru a oferi copiilor mediul necesar dezvolt rii acestora. 

Este cunoscut c  educa ia unui om face diferen a în multe situa ii cotidiene mai mult sau mai 
pu in complicate. Prezen a unui factor educativ de calitate a dat de gândit multor dasc li de-a lungul 
anilor. 

În progresul sau regresul/stagnarea unui copil intuim (dac  nu i g sim) prezen a unui p rinte 
con tient de importan a educa iei propriului copil, un bunic pasionat de vreo disciplin  sau pur i 
simplu de cunoa tere sau un profesor cu d ruire i talent, care a v zut ceva în copil, ceva ce merit  
toat  str dania din lume.  

Genera ia pe care acum o educ m este atât de diferit  fa  de cele de acum 10 ani i datorit  
ritmului alert de dezvoltare a tot ceea ce ne înconjoar . Ar fi multe de spus despre aceast  genera ie. 
Dar cel mai important este c , datorit  lor, educa ia i modul în care noi vedem acest lucru, trebuie s  
fie într-o permanent  metamorfoz . Copiii de azi sunt mult mai con tien i de ceea ce sunt, de ceea ce 
simt, cu alte cuvinte, din punctul de vedere al inteligen ei emo ionale ne dep esc pe noi, cei de acum 
30 de ani. 

Iar în întreg tabloul educa ional oferit unui copil pre colar sau colar, g sim actori care trebuie 
s  fie dispu i la a juca roluri inedite pentru a- i satisface menirea. 

Am încercat s  sintetizez câteva dintre aspectele pe care un p rinte este bine s  le ofere copiilor 
pentru ca influen a lor s  fie ,,cotat ” pozitiv din punct de vedere al educa iei: 

1. S  î i ofere prezen a i sprijinul în toate situa iile în care copilul poate înv a ceva, de la 
simpla înc l are a unei perechi de osete, pân  la proiectele colare, înscriere la biliooteci, discu ii 
constructive etc. 

2. S  creeze un climat familial afectiv adecvat – copilul trebuie s  simt  dragostea p rin ilor, o 
atmosfer  cald , dar i un set de reguli clare, pe care s  le respecte to i membrii familiei. 

3. S  ofere exemple de conduit  care s  merite s  fie respectate. P rin ii sunt cei care trebuie 
s  în eleag  c  ei sunt primul exemplu de conduit  la care copiii lor vor apela pentru a-l copia. Copiii 
înva  de la p rin i atitudini, modula iile vocii, maniere de abordare a situa iilor critice emo ional 
(pa nic, prin ceart  etc), stil de hran  i multe altele. De exemplu, este de la sine în eles c  un copil 
ai c rui p rin i î i petrec mult timp cu telefonul în mân  sau la calculator i niciodat  cu o carte în 
mân , va resim i ca fiind fals  atitudinea pozitiv  fa  de lectur . Sunt copii ai c ror p rin i simt c  
exemplul lor nu este urmat de c tre copii. Cred totu i c  aceste cazuri sunt mai rare i trebuie 
reconsiderat modul în care p rin ii se ofer  drept model de urmat pentru copii. Din experien a mea în 
lucrul cu p rin ii, de cele mai multe ori în aceste situa ii este suficient s  oferi un model de 
comportament. Dac  ne dorim un copil care s  înve e s  împart  cu cei din jur, atunci poate ar fi 
suficient ca mama i tat l s  sublinieze atunci când ei fac acest lucru. ,,Te rog, d -mi o felie de pâine!”, 
,,Sigur, uite î i dau din felia mea.” Cuvintele ,,magice”, cele pe care copiii din ziua de azi se pare c  
nu au reu it s  le integreze, pot fi introduse în vocabularul curent dac  sunt folosite de p rin i constant. 
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Revenind la exemplul lecturii zilnice a copilului, pe care l-am men ionat mai sus, cu siguran  c  
pentru copil poate fi un model bun acela de a î i vedea mama sau tat l citind zilnic câte ceva. În 
definitiv, copiii î i imit  fidel p rin ii. 

4. S  fie prezen i (psihologic vorbind) atunci când copiii au nevoie. S  r spund  întreb rilor 
copiilor clar, atât cât este nevoie ca ace tia s  fie l muri i. S  le explice i s  le prezinte lumea nu 
doar a a cum ni se arat  ea, dar i a a cum ar trebui s  fie. S  nu ne pierdem niciodat  speran a într-
o lume mai bun . F r  un ton optimist nu putem educa.  

5. S  cre m alian e cu al i factori educativi: educatoare, înv toare, bunici. S  facem tot 
posibilul s  sprijinim ini iativele educative ale colii/gr dini ei. Copiii au nevoie s  vad  c  ne 
intereseaz  ce înva  ei la coal , ca s  aib  un model de motiva ie intrinsec .  

 

Acestea cinci sunt doar câteva puncte cheie în rolul de educator al p rintelui. Ele au nuan e, 
personaliz ri de la o familie la alta, dar în esen  sunt acelea i. Respectarea lor este de maxim  
importan  în educa ia copiilor. 
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PARTENERI ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 
Prof. Înv. Pre c. oimo an Ioana Andrada 

Gr dini a P. P. „Palatul fermecat” Arad / Structura Gr dini a P. S. Nr. 2 Arad 
 

 

“Un copil este ca o s mân  de floare...cât de frumos va cre te, cât de frumos va rodi, depinde 
de gr dinarul care o va ngriji, de ce p mânt i de cât  lumin  i ap  are, de cât e de ferit  de frig, de 
furtun  i de soare prea tare. E atât de pl pând ...Cum ai putea s-o rupi ori sa o calci in picioare când 
e tot ce va mai r mâne n urma ta?” Irina Petrea 

Educa ia copiilor se refer  la posibilitatea acestora de a acumula diferite informa ii i cuno tin e, 
menite s -i ajute în via a de zi cu zi. Deci, educa ia nu se refer  la capacitatea de a scrie sau de a citi, 
cum de multe ori se face aceast  confuzie. Aceasta este alfabetizarea, care este menit  s  ajute copilul 
s  participle la diferite examene sau s  exceleze la coal . 

Rolul i scopul educa iei este de a dezvolta abilit i de gândire, de analiz  i de aplicare a 
informa iilor înv ate în diferite circumstan e. Aceasta nu are un final, fiindc  un om se educ  sau pe 
tot parcursul vie ii. 

Importan a educa iei în via a copiilor const  în a-i ajuta s  înve e s  tr iasc  independent. 
Aceasta permite stabilirea standardelor de via , a obiectivelor i a dorin elor ce trebuie îndeplinite. 
În plus, ofer  cuno tin e pentru ca oamenii s  în eleag  rezultatul deciziilor lor i îi ajut  s  g seasc  
diferite rezolv ri. 

Copiii sunt viitorul lumii, fapt pentru care fiecare micu  în parte trebuie s  aib  parte de un 
proces riguros de educare. De aceea, trebuie uitate metodele din trecut i folosite altele adaptate 
timpurilor prezente, pentru ca cei mici s  în eleag  cât mai mult din realitatea actual . 

Responsabilitatea dezvolt rii copilului în primele etape ale vie ii revine în primul rând familiei 
sale. O educa ie adev rat , real  se fundamenteaz  în familie, iar apoi ea se continu  în gr dini  i 
coal . 

În primul rând, ea se realizeaz  prin puterea exemplului i abia apoi prin cea a cuvântului. Chiar 
i atunci când institu ia colar  ofer  programe foarte bune, ea nu poate contracara experien ele 

negative acumulate de copil în familia sa. Pe de alt  parte, ceea ce înva  copilul în institu ia colar  
pierde din importan  i eficien , rezultatele fiind considerabil sc zute dac  p rin ii nu înt resc i nu 
valorific  programul educativ desf urat în gr dini . 

 În consecin , pentru ca eficien a educa iei din gr dini  s  aib  un randament sporit, este 
necesar ca programul educativ s  fie cunoscut i în eles de c tre familie i realizat printr-o colaborare 
strâns  între institu ia familial  i cea pre colar . Dac  familia va fi implicat  în programul educativ, 
ea va percepe corect importan a colabor rii cu gr dini a, beneficiile acestei colabor ri, iar implicarea 
sa în activitatea gr dini ei va fi con tient , intersant  i reciproc avantajoas . Parteneriatul presupune 
construirea unei rela ii pozitive între familie i gr dini , o unificare de valori cu efect benefic asupra 
copiilor. ”Parteneri pentru binele copiilor” este un proiect de parteneriat educa ional ini iat de 
educatoare din dorin a de a colabora, coopera cu familiile pre colarilor în scopul dezvolt rii rela iei 
dintre gr dini  i familie.  
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Parteneriatul are la baz  interesul, atât al gr dini ei cât i al familiei de a colabora pentru 
dezvoltarea fizic , cognitiv  i socio-emo ional  a pre colarului, dar i stimularea interesului familiei 
de a se implica în activit ile gr dini ei.  

Proiectul a prins contur din dorin a i nevoia comun  a cadrelor didactice i a p rin ilor de a 
comunica eficient tot ceea ce prive te copilul, aflat jum tate din timpul s u în gr dini  i cealalt  
jum tate în mijlocul familiei. Ambele p r i i-au manifestat interesul pentru încheierea unui 
parteneriat real între gr dini  i familie, care s  conduc  la preluarea de c tre p rin i a unor practici 
corecte de cunoa tere i educa ie a copilului. Atât educatoarele cât i p rin ii au dorit un parteneriat 
dinamic care s  dep easc  formalismul i iner ia. Activit ile s-au desf urat sub forme diverse, 
proiectul a fost relevant pentru nevoile p rin ilor legate de educa ia propriilor copii, abordând atât 
aspecte teoretice, cât i practice. 
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Educatori i p rin i, modele pentru ,,cei ... 7 ani de acas ” ai copilului 

 

coala Gimnazial  ,,Toma Br tianu” uici                                                               
G. P. N. uici, jud. Arge                                                                               

Prof. înv. pre c. Soitariu Marilena 
 
 
 
Construc ia celor „7 ani de acas “ este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie de 

parteneri. Rolul p rin ilor este acela de a fi educatorii copilului lor. Unde i când se termin  rolul de 
educator al p rin ilor? Când înv m, când rela ion m, când iubim? Avem de înv at de la copilul 
nostru? Când putem spune:“iart -m “!, „am gre it“? tim oare totul despre copilul nostru? Dar despre 
noi, ca p rin i? 

Pentru a putea în elege nevoia copilului de educa ie, trebuie s  încerc m s  ne îndep rt m de 
sensul didactic, pedagogic pe care îl acord  majoritatea oamenilor acestui concept i s  ne aducem 
aminte adev rul celor „cei 7 ani de-acas “. Fiecare interven ie pentru copil (contactul cu adul ii, 
obi nuin ele de îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lâng  copil (amenajarea 
spa iilor în care copilul î i petrece timpul acas  sau în comunitate) este bine s  fie considerate 
interven ii educative, ele devenind interven ii împreun  cu copilul: copilul le asimileaz , le integreaz  
ca modele rela ionare în func ie de care î i structureaz  personalitatea. 

Dac  ar fi s  privim în sens cronologic al dezolt rii copilului, mediul familial are un rol essential 
în educa ia copilului: este locul în care are loc experien a ini ial  de via , socializare i de cultur  a 
copilului. Toate achizi iile pe care le dobânde te copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interac iunile pe care acesta le are cu mediul în care tr ie te primii ani din via . 

Educa ia în familie, cei apte ani de-acas , influen eaz  puternic întreaga existen  a individului. 
P rin ii sunt modele pe care copiii, con tient sau incon tient, le v d cu ochii min ii i le 
urmeaz .Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma ,,Nu trebuie 
s  face i în fa a copilului nimic din ce nu vre i s  imite’’. 

Familia înseamn  în elegere, bucuria de a sta împreun , de a fi cu to ii în diferite ocazii, de a 
pleca în vacan e. Ea este cea care mediaz  comunicarea cu celelalte componente sociale, în special 
cu coala. P rin ii i membrii apropia i din familie devin modele de conduit , care sunt mai puternice 
decât orice reguli enun ate i exersate în afara familiei. Copilul va reac iona a a cum a v zut nu cum 
i s-a indicat. De aici rezult  uneori comportamentul nedorit i consecin ele negative ale acestuia. Cei 
7 ani de acasa î i pun amprenta adânc în personalitatea individului, elementele pozitive i negative 
fiind evidente peste ani, chiar i la vârsta maturit ii. De aceea este important s  ne cunoa tem copii, 
s  le în elegem posibilit ile potrivit vârstei i capacit ilor lor reale, s  încuraj m orice realizare, 
oricât de neînsemant  ne-ar p rea, s  intram cu adev rat în lumea lui pentru a-i putea deschide drumul 
spre formarea viitoare.  

coala este un factor care ajut  copilul în des vâr irea propriei personalit i. Factorii 
determinan i în dezvoltarea personalit ii copilului sunt familia i coala. 

Climatul educa ional familial cuprinde ansamblul de st ri psihice. În familie se formeaz  cele 
mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în 
vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. În realizarea acestor 
sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult; p rintele este un exemplu pentru copil. P rin ii le spun 
copiilor ce e bine i ce e rau, ce e drept i ce e nedrept, ce e frumos i ce e urât în comportamente. 
Aceste no iuni îl ajut  pe copil s  se orienteze în evaluarea comportamentului s u i a celor din jur. 
Tot în sens moral, familia îl îndrum  s  fie sociabil, s  fie un bun coleg i prieten. Când vorbim despre 
cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la p rin i la formarea 
personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal .    Atunci când spunem c  un copil 
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are cei 7 ani, ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  mul umesc, te rog,care 
se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii.                

Educa ia, bunele maniere, regulile morale, sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur, decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

Prof. Solomiea R. Paula                                                                               
Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vân tori – Neam  

 

Cercet rile arat  c  atunci când p rin ii sunt implica i în educa ia copiilor lor, copiii sunt mai 
implica i în munca lor colar , r mân la coal  mai mult timp i ob in rezultate mai bune în înv are. 
Acest lucru se traduce, de asemenea, în beneficii economice i sociale pe termen lung. 

Chiar dac  rolul unui p rinte în educa ia copiilor lor evolueaz  pe m sur  ce copiii cresc, este 
important s  ne amintim c  p rin ii r mân modele. Atitudinea lor cu privire la educa ie o pot inspira 
pe a copiilor lor i le poate ar ta cum s  preia conducerea propriei c l torii educa ionale. 

Parteneriatul Global pentru Educa ie consider  c  p rin ii ar trebui s  fie implica i activ în 
educa ia copiilor lor i s  fac  parte din eforturile de a se asigura c  to i copiii primesc o educa ie de 
calitate. 

În primii ani, p rin ii sunt primii profesori ai copiilor lor – exploreaz  natura, citesc împreun , 
g tesc împreun  i num r  împreun . Când un copil începe coala formal , datoria p rintelui este s -
i arate cum coala poate extinde înv area început  împreun  acas  i cât de interesant  i 
semnificativ  poate fi aceast  înv are. Pe m sur  ce pre colarii devin copii de vârst  colar , p rin ii 
devin „antrenorii" de înv are ai copiilor lor. Prin îndrum ri i mementouri, p rin ii î i ajut  copiii s  
î i organizeze timpul i le sus in dorin a de a înv a lucruri noi în coal  i în afara ei. P rin ii trebuie 
s  fie aten i la ceea ce iube te copilul lor. 

 „Unul dintre cele mai importante lucruri pe care un p rinte le poate face este s - i observe 
copilul. Este vorb re  sau este timid? Afl  ce îl intereseaz  i ajut -l s  exploreze. L sa i copilul s  
v  arate felul în care îi place s  înve e”, recomand  Dalton Miller-Jones, Ph. D. P rin ii trebuie s  
afle cum înva  copilul lor. Mul i copii folosesc o combina ie de modalit i pentru a studia i a înv a. 
Unii înva  vizual desenând i privind imagini, al ii prin experien e tactile, cum ar fi construirea de 
turnuri din blocuri p trate sau lucrul cu lut sau plastilin . Al ii sunt elevi auditivi care acord  cea mai 
mare aten ie la ceea ce aud. 

Rolul p rin ilor în educa ia copiilor: 

- Monitorizarea progresul copilului la coal  
P rin ii ar trebui s  participe activ la educa ia copilului lor. Ar trebui s  fie con tien i de modul 

în care copilul lor progreseaz  la coal . Cataloagele online, carnetul de note i rapoartele de progres 
colar ofer  p rin ilor o imagine destul de bun  a performan ei elevului - note, prezen , 

comportament i evaluarea profesorului. 

- Coordonarea cu profesorii 
Profesorul este cea mai indicat  persoan  cu care s  vorbi i despre cât de bine se descurc  

copilul la coal . Adesea, profesorul va putea oferi feedback nu doar asupra aspectului academic, ci 
i asupra aspectelor emo ionale i sociale. P rin ii vor fi informa i dac  exist  probleme care pot 

împiedica înv area i performan a elevilor. 
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- Participa i la întâlnirile p rin i-profesori 

O asocia ie p rin i-profesori este o organiza ie compus  din p rin i i profesori care are scopul 
de a facilita participarea p rin ilor la în via a colar . Majoritatea colilor primare i gimnaziale 
(publice sau private) au o astfel de asocia ie. Asocia iile de p rin i-profesori au un rol activ în 
dezvoltarea programelor care sprijin  nevoile educa ionale ale copiilor. Ele promoveaz , de 
asemenea, parteneriate puternice între familii, coli i comunit i. 

- Discu ii amicale 
Comunicarea dintre p rin i i copii este foarte important . Este responsabilitatea p rintelui s  

ofere îndrum ri i sfaturi. În timpul acestor sesiuni individuale, problemele i solu iile 
corespunz toare pot fi discutate. To i copiii au nevoie de timp pentru o discu ie amical  cu p rin ii 
lor. 

- Participa i la activit ile extra colare 
Activit ile extra colare sunt oportunit i minunate de a aduce împreun  elevii i p rin ii. Elevii 

sunt încuraja i cu t rie s  participe la evenimentele extra colare, concursurile i competi iile 
organizate. Copiii doresc în mod natural s - i arate talentele i abilit ile pentru ca toat  lumea s  le 
vad , în special p rin ii lor.  

- Fii un model de urmat pentru înv are 
P rin ii servesc ca primii înv tori ai copiilor lor în primii ani. Responsabilitatea de a înv a 

nu se termin  atunci când un copil începe s  mearg  la coal . Adesea, copiii vor avea nevoie de 
ajutor în sarcinile lor – la matematic , tiin e i studii sociale. Este datoria p rin ilor s  arate cât de 
interesant  i util  poate fi înv area. Prin îndrum ri adecvate, p rin ii î i pot ajuta copiii s  î i 
gestioneze timpul i s  g seasc  un echilibru între recreere (uitatul la televizor, jocurile, navigarea pe 
internet) i coal . 

- Conecta i ceea ce înva  copilul dumneavoastr  cu via a de zi cu zi 
De cele mai multe ori, multe dintre lucrurile pe care copiii le înva  la coal  pot fi asociate cu 

via a de zi cu zi. De exemplu, pute i vorbi cu copilul dumneavoastr  despre unit ile de m sur  când 
g ti i. În domeniul tiin ei, pute i discuta despre corpurile cere ti (soare, lun , stele) i despre vremea 
de afar . Dac  copilul dumneavoastr  manifest  interes pentru gadgeturi i alte electronice, pute i 
explica cum func ioneaz  computerul, frigiderul i alte aparate. De asemenea, pute i discuta despre 
siguran  în interiorul i în afara casei (ce s  face i în timpul unei furtuni, incendiu sau cutremur).  

- Aloca i timp pentru a citi împreun  
Citi i cu voce tare regulat, chiar i copiilor mai mari. Dac  copilul este un cititor reticent, citirea 

cu voce tare îl va expune la structura i vocabularul unei literaturi bune i îl va face interesat s  
citeasc  mai mult. „Citirea împreun  a primelor dou  capitole ale unei c r i poate ajuta, deoarece 
acestea sunt adesea cele mai dificile în ceea ce prive te intriga”, noteaz  Susan Becker, M. Ed. 
„Încerca i i s  alterna i: cite ti un capitol cu voce tare, el î i cite te altul pentru el însu i. i l sa i 
copiii s  aleag  c r ile care le plac. Serii de c r i sunt grozave pentru cititorii reticen i. Este în regul  
s  cite ti c r i u oare i interesante în loc de romane mai dificile.” 

- Nu-i supraînc rca i programul 

De i s-ar putea s  dori i s  suplimenta i coala cu activit i extra colare, fi i judicios cu privire 
la cât de mult l sa i sau îndemna i copilul s  fac . Copiii au nevoie de timp liber la fel de mult pe cât 
ar putea avea nevoie pentru a desf ura activit i extracurriculare. „Dac  un copil are teme i practic  
sport, i o lec ie de muzic , i face parte dintr-un grup de tineri din biseric , poate deveni rapid ca o 
curs  f r  pl cere de la un lucru la altul. Prin urmare, monitoriza i-v  copilul pentru a vedea c  îi 
place cu adev rat ceea ce face. Dac  nu este, reduce i din program”, ne sf tuie te Michael Thompson, 
Ph.D. 
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- Oferi i un mediu propice 

P rin ii ar trebui asigure copiilor un mediu lini tit i pl cut acas . Cel mai bine este s  evita i 
abordarea problemelor de familie în fa a copiilor pentru a reduce disputele. Atât tat l, cât i mama ar 
trebui s  pre uiasc  activit ile academice ale copiilor lor i s  le ofere suficient sprijin moral. 

- Ajutor la teme 
Sprijinirea copiilor în studiile lor academice le-ar îmbun t i semnificativ motiva ia de a înv a. 

Micile gesturi, cum ar fi asistarea copiilor cu temele sau sarcinile de acas , pot demonstra acest lucru. 
Cu toate acestea, nu este recomandat s  face i tema în locul lor iar ei s  se joace. Face i temele 
împreun  i oferi i-le indica ii i sfaturi despre cum s - i îmbun t easc  sarcinile. 

- Încurajarea 
Este esen ial s  oferi i o motiva ie bun  copilului pentru a ob ine rezultate mai bune la coal . 

Deci, dac  copiii ob in rezultate bune la teste, nu v  fie team  s -i r spl ti i. Încurajarea le insufl  
dorin a de a- i îmbun t i performan a data viitoare. Cu toate acestea, ar trebui s  existe o limit  i 
nu este o idee bun  s -i r spl ti i în exces pentru o performan  mediocr , deoarece acest lucru le va 
atenua dorin a de a se perfec iona. 

Concluzie 

Atunci când p rin ii sunt implica i în mod intens în educa ia copiilor lor, este mult mai probabil 
ca elevii s  aib  performan e mai bune la coal . Astfel, dac  tu, ca p rinte, urm re ti educa ia 
copilului t u i îndepline ti rolurile necesare, atunci copiii vor avea o educa ie mai bun . Aminti i-v  
c  admiterea copilului în coli i facult i nu este sfâr itul c l toriei c tre responsabilitatea p rintelui 
în educa ia copilului. 

Lucrurile men ionate mai sus sunt doar câteva dintre modalit ile de a v  implica în succesul 
educa ional al copiilor.  

Rolul p rin ilor în educa ia copilului lor este de maxim  importan . Oferi i-le copiilor 
suficient  dragoste i grij  i ar ta i-le c  sunte i mereu acolo pentru ei. A tept rile extreme fa  de 
performan a copilului nu sunt potrivite pentru psihologia lui. Spune i-le c  v  pas  cu adev rat i c  
nu cau i perfec iunea în rezultatele lor. 

La urma urmei, to i am fost copii la un moment dat în via a noastr , iar modelul de educa ie nu 
este întotdeauna ceea ce ne a tept m s  fie. Uneori putem excela, alteori putem da gre , dar acest 
lucru nu trebuie s  ne împiedice în a continua c l toria prin t râmul educa iei. 

Iubi i-v  copilul i fi i mai întâi un p rinte responsabil, îndeplinindu-v  rolurile în educa ia lor. 
În loc de rezultate mai bune, concentra i-v  pe disciplina i comportamentul general al copilului. 
Disciplina este cea mai bun  educa ie non-formal  pe care o poate oferi un p rinte copilului s u. 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Prof. înv. primar olomonean Crina-Ioana                                                               
coala Gimnazial  „Lucian-Blaga” Jibou 

 
Familia reprezint  locul în care copilul este îngrijit, educat, educa ia în familie precedând-o pe 

cea institu ional . Educa ia copilului este cea mai profitabil  investi ie (în timp, aten ie, în elegere, 
dragoste) pe care o pot face p rin ii pentru ei. Educa ia pozitiv  a copilului presupune a aduce în 
rela ia p rinte-copil c ldura, structura i limite, în elepciunea de a transforma orice situa ie cotidian , 
cât ar fi de negativ , de provocatoare, într-o lec ie de empatie, respect, în elegere a nevoii care a creat 
acea situa ie. 

Copilul, în primii ani de via , este dependent de p rin i, care nu trebuie s  fie preocupa i doar 
de latura fizic  ci i s  aib  în vedere educa ia psiho-social , corelând posibilit ile fizice cu cele 
psihice. Educa ia în familie pune bazele dezvolt rii psihice a copilului. Cel mai important rol în 
evolu ia psihic  a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceast  vârst , rolul 
exemplului este foarte important. 

P rin ii inteligen i dialogheaz  ca ni te prieteni. Aceast  deprindere a p rin ilor inteligen i 
contribuie la dezvoltarea solidarit ii, sociabilit ii, bucuriei de a tr i, optimismului i în elegerii 
interpersonale. P rin ii buni vorbesc, p rin ii inteligen i dialogheaz . „A dialoga înseamn  a relata 
experien e, a împ rt i ceea ce se afl  ascuns în inima fiec ruia, a p trunde dincolo de cortina 
comportamentelor, a dezvolta inteligen a interpersonal  (Gardner, 1995) 

Trebuie s  c p t m deprinderea de a ne reuni cel pu in s pt mânal cu copiii no tri ca s  
dialog m cu ei. Trebuie s  le d m posibilitatea de a vorbi despre ei în i i, despre nelini tile i 
dificult ile de comunicare pe care ace tia le au. 

Dac  p rin ii nu le-au vorbit niciodat  copiilor despre visurile lor cele mai importante i nici nu 
i-au auzit vorbind despre bucuriile i decep iile lor, ei vor forma un grup de str ini, nu o familie. Nu 
exist  re et  magic  pentru a construi o rela ie s n toas . Dialogul este de neînlocuit. 

Comportamentele inadecvate, reprezint , de multe ori, strig te puternice care implor  prezen a, 
dragostea i aten ia p rin ilor. Mul i p rin i îi duc pe copii la psiholog, ceea ce poate ajuta, dar în 
adâncul fiin ei lor ceea ce caut  copiii este inima p rin ilor. 

Cea mai mare dorin  a p rin ilor ar trebui s  fie aceea ca to i copiii s  le fie prieteni; succesul 
va fi consecin a unei educa ii str lucite. Nu exist  ceva mai frumos decât faptul c  p rin ii i copiii 
sunt foarte buni prieteni. 

Îmbr i rile, s rut rile i conversa iile permanente cu copiii cultiv  afectivitatea i risipesc 
singur tatea. Contactul sufletesc i dialogul sunt magice, creeaz  o sfer  de solidaritate, îmbog esc 
emo ia i dau sens vie ii. 

Un factor important în educa ia copilului este coala. Trebuie s  îi poveste ti înc  de mic despre 
coal , s  îi spui ce activit i interesante va avea i câ i prieteni î i va face. Dac  este deja elev, ajut -

l la teme i proiecte, s  simt  c  îl sus ii i c  e ti al turi de el. 
Exist  mai multe tipuri de activit i pe care le po i face cu copilul t u. În ultimii ani, au ap rut 

o serie de jocuri i activit i care, pe lâng  faptul c  sunt recreative, sunt i educative: puzzle-uri, 
jocuri de societate pentru copii, cuburi, h r i etc. 

Cum alegi activit ile cele mai potrivite pentru copilul t u? 

 Activit ile trebuie s  corespund  vârstei copilului. 
 Dac  copilul este la vârsta la care poate spune ce î i dore te, ine cont de p rerea lui i 

alege i împreun  o activitate. 
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 Alege jocuri i activit i care s  nu fie monotone, s  nu îl plictiseasc , pentru c  î i va 
pierde interesul foarte repede. 

 Alege activit i i jocuri interactive pe care s  le face i împreun . 

Nu ezita s  organizezi diverse activit i i jocuri în care s  implici i copilul, pentru a-l motiva 
i a-l ajuta s  î i descopere pasiunile i pentru a-i stârni interesul în domenii care i-ar putea fi de folos 

în viitor. 
Formarea personalit ii copilului este rezultatul mai multor factori: familiali, colari, 

comunitari, cei familiali fiind ca proximitate i importan  cei mai importan i în dezvoltarea unei 
personalit i armonioase. 

Personalitatea copilului începe s  se formeze înc  de la vârsta pre colar , când copilului i se 
schi eaz  o serie de tr s turi de temperament care se vor contura pe m sur  ce se dezvolt  ca 
adolescent i, mai apoi, ca adult. 

Nu o dat  am auzit expresii precum: „de i e mic, are personalitate”, „url  pentru c  are 
personalitate”, „face crize de personalitate”, „e un copil cu personalitate” etc. Putem observa faptul 
c  din momentul în care se na te, copilul începe s - i formeze i s - i arate personalitatea. Familia i 
educa ia nu fac decât s  dezvolte înc  din primii ani de via , personalitatea viitorului adult, iar odat  
cu aceasta i latura spiritual  i psihologic . 

Al turi de familie, coala joac  un rol foarte important în procesul educa iei i al dezvolt rii 
personalit ii copilului. 

Educa ia are un rol foarte important în dezvoltarea fizic , personal  i social  a copilului. 
Implicarea p rin ilor în via a copilului influen eaz  via a i personalitatea acestuia, conturându-i 
drumul pe care îl va urma în viitor. Trebuie s  ai grij  s  te ocupi de tot ceea ce înseamn  educa ia i 
dezvoltarea copilului, pentru a-l impulsiona i pentru a-l motiva s  î i creioneze un viitor de succes 
când devine adult. Activit ile pe care le faci împreun  cu copilul t u sunt foarte importante pentru a-
i dezvolta creativitatea i pentru a-i stârni interesul pentru educa ie i cultur . Po i alege dintr-o serie 
de jocuri i activit i care, pe lâng  faptul c  sunt recreative, sunt i educative: puzzle-uri, jocuri de 
societate pentru copii, cuburi, h r i. Activit ile de tip art&craft îl ajut  pe cel mic s  î i dezvolte 
creativitatea, motricitatea, precum i r bdarea i aten ia. Educa ia influen eaz  toate laturile 
personalit ii copilului, în func ie de particularit ile de vârst  i individuale. A adar, este extrem de 
important s  te ocupi de educa ia copilului t u pentru ca acesta s  devin  un adult de succes cu un 
caracter deosebit. 

În concluzie, educa ia în familie este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a oric rui copil. Cel 
mai eficient mod de a-l trata este cu iubire, compasiune i în elegere. Pedepsele îl vor îndep rta de 
p rinte i îl vor înv a cum s  mint  i s  încerce prin orice mijloc s  nu fie prins. Aceste lucruri vor 
duce, mai târziu, la apari ia unui adult iresponsabil, cu multe caren e în orice plan. A adar, asigur -te 
c  faci totul prin joac . 
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MESERIA DE P RINTE - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

Prof. Sonea Melania 

Gr dini  Nr. 53, Oradea 

 

Orice p rinte î i dore te s  aud  despre copilul s u, c  este bine educat. Este recunoa terea unei 
sarcini dificile, pe care p rin ii trebuie s  o înceap  foarte devreme. Inspirându-i unui copil reguli de 
comportament, îl va ajuta in viitor, în procesul de socializare i îi va permite s  asimileze valori i 
aptitudini necesare în rela ionarea cu cei din jur. R bdarea i puterea exemplului sunt ,,uneltele’’ 
principale folosite pentru ob inerea unor bune rezultate. 

Când un copil folose te: ,,te rog’’ i ,,mul umesc’’, nu este un lucru la întâmplare, ci în spatele 
acestui rezultat este o munc  asidu  din partea p rin ilor. 

Bunele maniere nu se limiteaz  doar la ace ti doi termini: ,,te rog’’ i ,,mul umesc’’. Ele implic  
un ansamblu de modele de comportament, care aplicate în via a de zi cu zi, constituie o baz  solid  
în educa ia copilului. 

Atitudini ca: mul umirea, recuno tin a, respectul, amabilitatea se reflect  într-o bun  educa ie. 
Sociologul Salvador Cardus afirm  în opera sa, ,,Confuzia în înv mânt’’, c  ,,nu este nevoie 

a se impune norme stricte, comportamentul înv ându-se ca un stil de via a’’.   
Bunele maniere trebuie sa fie prezente în fiecare moment, atât în cas  cât i în afara ei. Nu este 

de ajuns s  le ar t m copiilor un comportament exemplar în societate, dac  în cas , cu ceilal i membrii 
ai familiei, acesta nu se repet . 

Jose Fernando Calderero afirm  în cartea sa, ,,Bunele maniere ale copiilor mici’’, c  ,,nimic nu 
ajut  mai mult un copil, decât mul umirea din partea p rin ilor i a educatorului’’. 

Bazele discern mântului dintre ,,bine’’ i ,,r u’’ se înva  înc  din copil rie, în func ie de 
reac iile pozitive sau negative ale persoanelor importante din via a copilului, la adresa 
comportamentului acestuia. Expresia de pe chipul mamei este uneori mai mult decât suficienta pentru 
ca cel mic s  în eleag  ce a f cut. Mai târziu vin pedepsele i laudele. În acel moment este nevoie de 
mult  precau ie. 

Supunerea oarb  a copilului nu este in mod obligatoriu o tr s tur  pozitiv  în evolu ia acestuia. 
Oare copilul care la coal  e lini tit i ascult tor, ordonat, harnic, bun coleg i care are cele mai 
îngrijite c r i i caiete este un copil fericit? 

Nu cumva ceea ce vedem la exterior, în cazul unui copil cu un comportament impecabil, este 
doar o fa ad  frumoas , în timp ce în sufletul lui sulf  un vânt pustiitor? 

Copilul nu este totu i o p pu  de por elan, preg tit  s  fie expus   într-o vitrin . El este un 
întreg univers învolburat, plin de gânduri i sentimente zbuciumate, fiind adesea capricios i 
înd r tnic, z p cit i neîndemânatic. De aceea, pe lâng  înv tura obligatorie, trebuie s -i ascult m 
cu aten ie b t ile inimii, s -i fim al turi când se împiedic , dar i  s  fim preg ti i când trebuie s -i 
d m drumul s - i ia zborul. 

S -i spui copilui t u cum s  se comporte, înseamn  s -i ar i cum s-o fac , i adeseori trebuie 
s  fii tu însu i un exemplu. Înv area dupa model este foarte important , având în vedere faptul c  un 
copil imit  cu placere atitudinea si comportamentul p rin ilor s i. 

Vremurile noi aduc reguli noi de comportament. 
Exist  îns  reguli generale, care sunt valabile oriunde i oricând. 
Folosirea cuvintelor magice ,,te rog’’ i ,,mul umesc’’- în acest caz ,,repeti ia este mama 

înv rii’’. Adultul trebuie s  le utilizeze atunci când i se adreseaz  copilului i s  insiste ca i acesta 
din urm  s  le foloseasc , ca pe o formul  magic , pentru a fi favoriza  în anumite situa ii. 

876



Salutul. Copilul trebuie s  înve e progresiv, c  la sosirea sau plecarea dintr-un loc, trebuie s  
salute. 

Ordinea si igiena.  Aspectul exterior al unui copil reflect  modul s u de a fii, de aceea trebuie 
înv at s  se îngrijeasc  înainte de a ie i din cas . 

Este foarte important s  insist m asupra importan ei ordinii, s  îi înv m s  aib  grij  de 
obiectele lor i s  nu î i însu easc  niciodat  un bun care nu le apar ine. 

La mas . Masa este unul dintre momentele în care p rin ii trebuie s  utilizeze cele mai 
bune,,arme’’, pentru a oferi un bun model de comportament. 

Este fundamental s  le ar t m copiilor câteva reguli: sp latul mâinilor, aranjarea i strângerea 
mesei, etc. 

Copilul care a asimilat un comportament adecvat, politicos va putea dep i mai u or 
neîn elegerile survenite între el i ceila i semeni. 
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PROIECT EDUCA IONAL NA IONAL 

,,Cei 7 ani de acas ! - ,,Din suflet pentru mama” 

 

Prof. înv. primar  SORIC MARIA 

coala Gimnazial  ,,ION STRAT” Gioseni - Bac u 
 
                                 
MOTTO: ,,Diploma celor apte ani de acas  ai copilului exprim  caificativul p rin ilor.”        
                                                                                               Valeria Mahok 
 

 
,,Cei 7 ani de acas ” sunt anii de aur ai educa iei unui copil. Înconjurat de dragostea i protec ia 

p rin ilor, copilul înv a bazele disciplinei, a încrederii în propriile sale for e, înva  regulile de baza ale 
respectului i primele not uni de socializare. În cei 7 ani de acas , copilul învaâ  ceea este încrederea, 
ordinea, cinstea i buna purtare.  

Perioada celor 7 ani - este considerat  a fi perioada cu impact maxim asupra modului în care 
copilul percepe lumea i valorile umane ale societ ii din care face parte. Rolul parintilor este esen ial 
în ace ti ani - pentru c  ei sunt cei care pun c r mizile sistemului de norme i valori pe care adultul de 
mâine î i va cladi propria sa via . 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului. ,,Cei 7 ani de acas  “, copil ria este 
o stare f r  vârst , ea ine de infinit, este singura. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate 
activit ile care se desf oar  împreun  consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la 
autonomia copilului, convie uirea social , s n tatea, igiena i protec ia lui. 

În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin jocul imita iilor, 
compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult, 
ca om pentru viitor.  Familia poart  cea mai mare responsabilitate pentru cum î i educ  copiii, dar 
multe dintre lucruri îi scap  de sub control, deoarece acestea se înva  din situa iile concrete de via .  

Meseria de p rinte este cea mai grea meserie din lume dar în acela i timp cea mai frumoas  i 
aduc toare de bucurie i satisfac ii 

Copilul trebuie tratat cu respect, înso it de iubire i trimis în lume cu încredere i libertate. Noi 
credem cu t rie c  fiecare copil are o dorin  natural  de înv are atâta timp cât este într-un mediu 
bine gândit i structurat, într-un loc în care s  se simt  în siguran . Experien ele pe care le avem în 
copil rie ne definesc în totalitate modul în care ac ion m ca i adul i. Pentru a trezi interesul copiilor 
atât p rin ii cât i educatorii trebuie s  creeze un mediu relaxant pentru a îndep rta cât mai mult 
stresul. În pedagogie exist  trei metode de a motiva copilul s  exceleze: Frica, Egoismul si Iubirea. 

Copilul este o fiin  aflat  intr-o continu  dezvoltare, felul în care în elegem lumea se schimb  
în decursul vie ii, de aceea trebuie s  inem cont de faptul c  evolu ia merge dinspre trecut spre viitor 
i pe acest drum copilul se transform . Aceast  transformare depinde de noi: p rin i si educatori. 

Trebuie s  în elegem c  genera iile de acum nu mai sunt cum au fost copiii de alt  dat  i ca s  putem 
în elege psihologia copilului secolului XXI trebuie s  ne afl m într-o continu  reeducare. 

Un copil care este educat frumos i cu grij  va ti cum s  se poarte la coal , cum s  se prezinte 
la interviul pentru un loc de munc , cum s - i fac  prieteni i cum s  i-i men in . A adar, cei apte 
ani de acas  reprezint  i abilit ile minime de socializare, care ajut  un adult s  se integreze i s  fie 
acceptat. Chiar dac  manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important 
ca micu ul s  tie cum s  vorbeasc  i s  fie capabil s  în eleag  regulile nescrise dintr-un anumit 
grup sau dintr-o anumit  comunitate. Bineîn eles, în cei apte ani de-acas  intr  i o component  de 
altruism, adic  cel mic s  arate c  îi pas  de ceilal i, c  tie s  asculte ce spune cineva, c  e gata s  
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sar  în ajutor atunci când este rugat. Nu este vorba numai de etichet , de cum s  se îmbrace, s  
m nânce i s  se poarte în anumite situa ii. Copilul trebuie s  fie capabil s  arate c  cel lalt este 
important pentru el, c  are valoare ca om.  

,,Cei 7 ani de acas ” reprezint  o oglind  a educa iei pe care p rin ii o ofer  copilului în prima 
parte a copilariei i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine acel copil mai târziu i anume – OM. 
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CEI APTE ANI DE ACAS ! 

 

GPN NEAGRA ARULUI                                                                             
Loc. Neagra arului                                                                                  

Prof. înv. pre c. orîndariu Ionela 
 

 

"Copil ria este o stare f r  vârst , ea ine de infinit, este singura felie ce tope te intregul univers 
înconjur tor. Copil ria este seismograful care anun  cutremurele intime de mai târziu, în func ie de 
ea, omul se comport  într-un anumit fel cand e matur, i nu altfel."  

(Petre S lcudeanu) 

În prezent construc ia celor " 7 ani de acas  " este un proces îndelungat, proces în care avem 
nevoie de parteneri. Acest proces presupune s  fim con tien i de importan a contribu iei fiec ruia 
dintre noi, ce tim s  facem i ce putem face pentru a reu i împreun . Rolul p rintelui este acela de a 
fi educatorul copilului lor. Poate tocmai de aceea dezvoltarea uman  a fost întotdeauna un domeniu 
asupra c ruia s-au aplecat cu deosebit interes mul i cerecet tori, pentru a se asigura c  în elegem cât 
de importan i sunt pentru dezvoltarea omului primii ani de via .  

Îngrijirea reprezint  totalitatea ac iunilor întreprinse de p rin i, bunici, i comunitate în vederea 
asigur rii s n t ii, nutri iei, dezvolt rii psiho-sociale i cognitive a copilului. Aceasta presupune un 
r spuns adecvat pentru nevoile sale fundamentale: protec ie, alimenta ie, asisten  medical , dragoste 
i afec iune, interac iune i stimulare, securitate. Cre terea se refer  la schimb rile specific de ordin 

fizic.  

Dezvoltarea înseamn  modificarea de la forme simple la forme mai complexe i mai detaliate, 
fiind un proces continuu în care copilul dobânde te cuno tin e, achizi ioneaz  deprinderi, are 
comportamente adecvate adaptabile, se autodefine te în raport cu sine i cu ceilal i. Factorii ereditari 
i de mediu sunt unici în cazul fiec rei persoane i influen eaz  ritmul si calitatea dezvolt rii fiec rui 

copil. De i etapele de dezvoltare sunt atribuite copilului în general este foarte important s  
con tientiz m c  dezvoltarea este un proces individual i ine de unicitatea copilului. Teoria umanist  
ofer  o viziune global  asupra dezvolt rii umane sus inând c  omul este mai mult decât o colec ie de 
instincte, tendin e sau condi ion ri: fiecare persoan  fiind unic  i demn  de respect. Omul poate 
ajunge la nivelul cel mai înalt al posibilit ilor sale cu ajutorul persoanelor apropiate: familia, apoi 
prietenii.  

Obiectivul înv mântului pre colar este de a oferi sprijin competent pentru dezvoltarea 
armonioas  în plan fizic, intelectual i social a copiilor, preg tindu-i pentru via . În actul de educa ie 
a copilului pre colar, familia i gr dini a sunt cele care contribuie la educarea i formarea copilului. 

Familia ofer  mediul în care copilul se na te, tr ie te primii ani ai vie ii, se dezvolt  i se 
formeaz  pentru via . Aceasta reprezint  primul instrument de reglare a interac iunilor dintre copil 
i mediul social. 

La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care desf oar  un amplu 
proces instructive-educativ. Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia, iar acest rol 
derive din faptul c  este un serviciu specializat, cu cadre preg tite special pentru realizarea sarcinilor 
educa iei copiilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani. 

Familia constituie prima coala în care copilul socializeaz , iar gr dini a este forma 
institu ionalizat  care corecteaz  i îmbog e te, continua i completeaz  ceea ce a început familia, 
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de aceea, putem spune c , gr dini a este de fapt o a doua familie a copilului. Astfel, permanent p rin ii 
trebuie s  simt  responsabilitate pentru educa ia copiilor, cerânduli-se aportul nu numai atunci când 
se ivesc situa ii negative, ci i în sprijinirea activit ilor de zi cu zi. 

O educa ie adev rat  i real  se fundamenteaz  în familie i se continu  în gr dini . Unitatea 
de ac iune a celor doi factori (gr dini  i familie) în vederea form rii copiilor este condi ionat  de 
un mod comun de lucru. Tot ceea ce înva  copilul în gr dini  pierde din importan  i eficien  în 
condi iile în care p rin ii nu înt resc i nu valorific  programul educativ desf urat în cadrul 
gr dini ei. Pentru ca acest lucru s  nu se întâmple, consider c  este necesar ca noi, educatoarele, s  
prezent m p rin ilor într-un mod mai atractiv activit ile pe care le desf ur m în gr dini  în cursul 
unei s pt mâni.  

În acest caz, un rol foarte important în rela ia de parteneriat dintre coal  i familie îl joac  
activit ile cu p rin ii i copiii desf urate în gr dini . Astfel p rintele în elege mai bine care este 
munca educatorului i cum decurg activit ile în acest mediu educational în care se pun bazele 
form rii copiilor lor. 

Rolul familiei în aplicarea curriculumului pre colar este acela de partener, p rin ii trebuie s  
cunoasc  i s  participle în mod activ la educa ia copiilor lor desf urat  în gr dini . 

Conceptul de dezvoltare global  a copilului accentueaz  importan a domeniilor de dezvoltare a 
pre colarului. Preg tirea copilului pentru via  i pentru coal  trebuie s  aib  în vedere nu doar 
competen ele academic, ci în aceia i m sur  capacit i, deprinderi, atitudini ce in de dezvoltarea 
socio-emo ional , dezvoltarea cognitive, dezvoltarea fizic  în accord cu particularit ile sale de vârst  
i individuale. 

Curriculum pentru înv mântul pre colar continua îmbinarea supl  a ideilor pedagogice 
tradi ionale autohtone cu ideile pedagogilor alternative modern din lume, procesul de înv are fiind 
unul lejer, în care copilul înva  o serie de lucruri noi, stabilindu- i singur sau împreun  cu 
educatoarele, atât subiectul înv rii cât i limita. 

În concluzie, consider c  primii apte ani de via  ai copilului constituie temelia în dezvoltarea 
copilui, care se construie te în cadrul familiei, dar în colaborare i cu mediul colar, aceasta având un 
rol important i un impact puternic asupra adultului de mai târziu.  
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ROLUL P RIN ILOR I AL GR DINI EI                                                             
ÎN EDUCA IA TIMPURIE 

 
Prof. înv. pre c. Sotir Ionela 

Gr dini a nr. 44 
 
 
 
Literatura de specialitate eviden iaz  faptul c  p rin ii joac  un rol important în dezvoltarea 

copiilor, în educa ia si formarea lor ca persoane pentru societate. Formarea copilului începe înc  de 

la na tere, a adar p rin ii sunt un exemplu pentru copii deoarece în cadrul familiei, copilul are parte 

de primele experien e, lec ii de via . În acest sens p rin ii sunt cei care ofer  copiilor un prim model 

de înv are. 

În momentul în care copiii merg la gr dini  colaborarea între profesor si p rin i este foarte 

important , chiar necesar  deoarece aceasta influen eaz  via a colar  a copilului .Din experien a mea 

ca profesor pentru înv mânt pre colar, v  m rturisesc c , acolo unde este colaborare între cadru 

didactic i p rin i, exist  o implicare mai mare a copilului in procesul instructiv educativ.  

Este bine ca p rintele s  aib  încredere în gr dini  dar pentru ca educa ia copilului s  se ridice 

la nivelul a teptat p rintii ar trebui s  se implice s  colaboreze cu cadrele diactice pentru ca metodele 

i obiectivele propuse s  fie convergente. Pentru a atinge acelea i obiective, profesorii trebuie s  

favorizeze participarea p rin ilor i s  le ofere mijloacele necesare pentru a consolida leg turile. 

Cooperarea este esen ial  pentru ca dezvoltarea copilului s  fie coerent . 

Nu este suficient pentru un p rinte s  participe numai la întâlnirile lunare orgazizate în gr dini  

pentru a putea fi considerat implicat în educa ia copilului. Pentru a sprijini real procesul de înv are 

al pre colarului este nevoie s -i ofere oportunit i de înv are i acas  ajutându-l s  ia singur decizii 

i s  aplice în practic  lucrurile înv ate. 

Pentru cadrele didactice, informa iile primite de la p rin i sunt foarte importante pentru c  ele 

pot cunoa te mai bine pre colarii i pot îmbun t i performan ele lor pedagogice. Pentru p rin i este 

o experien  formativ , dezvoltând noi abilit i pentru a trata copiii. 

În concluzie, cred c  ar trebui s  încuraj m o colaborare mai strâns  între familie i gr dini  

deoarece, ambele au acela i scop i cooperarea între p rin i , cadre didactice i institu ia de înv mânt 

ar trebui considerat  un instrument eficient pentru a ob ine succesul colar. 
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Rolul familiei în educa ia copilului 

 
SPAFIU ANDREEA NICOLETA                                                                       

G. P. P NR. 1 C LIM NE TI 

 

Procesul educa ional este abordat ast zi în strâns  leg tur  cu schimb rile ap rute în societate. 
Astfel, educa ia trebuie s  se desf oare ca o ac iune unitar , coerent , iar leg tura dintre familie i 
mediul educa ional trebuie s  fie una foarte strâns . Acest lucru presupune ca p rin ii s  fie implica i 
in mod egal în educa ia copilului. Will Durant afirma c  familia este „nucleul civiliza iei”, este primul 
mediu cu care intr  în contact copilul.  

Familia poate influen a dezvoltarea copilului din mai multe puncte de vedere: fizic, intelectual, 
moral, estetic, dar i emo ional. Studiile de specialitate au ar tat c  influen a familiei asupra copilului 
are un impact major în evolu ia acestuia. Familia pune bazele dezvolt rii psihice i emo ionale.  

O atmosfer  stimulativ , încurajatoare în familie, îi va oferi copilului încredere în sine i 
totodat  o imagine pozitiv , pe când o atmosfer  tensionat  îl va inhiba. P rin ii i exemplul oferit, 
realizeaz  conexiunea dintre copil i mediu social. Familia trebuie s  îi ofere copilului condi iile 
necesare trecerii prin etapele de dezvoltare ale copil riei, s  îi ofere siguran  i protec ie. 

O rela ie deschis , cald  între p rinte i copil, împreun  cu implicarea acestora în activit i 
centrate pe copil duc la rezultate pozitive în înv are înc  din perioada pre colar . Un copil care nu a 
primit o educa ie adecvat  din toate punctele de vedere va avea de suferit la vârsta adult  sau poate 
pe parcursul întregii sale vie i dac  nu are un caracter nativ puternic pentru a se autoeduca.  

Lacunele rela ionale, complexele, fluctua iile emo ionale i toate celelalte probleme interne ale 
fiin ei umane sunt o consecin  mare a educa iei familiale defectuoase. Cineva care a fost crescut de 
ni te p rin i care nu au avut timp s  vorbeasc  cu el, s -l încurajeze sau s -i asculte nevoile, îi va fi 
greu s  în eleag  extrovertitul unei persoane din jurul prietenilor s i sau de la locul de munc  sau 
altruismul cu care se manifest  în societate. Îi va fi greu s  se adapteze. 

Între familie i coal  trebuie s  se stabileasc  o rela ie bazat  pe comunicare i încredere. Acest 
parteneriat familie- coal  este foarte important în dezvoltarea armonioas  a copilului. Dezvoltarea 
unei rela ii între coal  i familie cu scopul de a sus ine educa ia i cre terea copilului, constituie 
garan ia succesului în adaptarea i integrarea colar . 
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ROLUL MAMEI ÎN CRE TEREA I EDUCAREA COPILULUI 

 

Prof. înv. pre colar Sp taru Mihaela 

G. P. P. NR. 7, BUCURE TI 
 

 
Odat  cu apari ia unui copil într-o familie, femeia este responsabil  nu numai pentru s n tatea 

sa, ci i pentru formarea unei persoane cu drepturi depline. Rolul mamei în cre terea unui copil este 
suficient de mare, putem spune c  soarta viitoare a fiului sau a fiicei sale depinde de femeie. Mama 
nu ar trebui s  dea via , ci i soarta fericit . De fapt, este dificil s  în elegi în mod independent ce rol 
are mama în cre terea copilului, va fi nevoie de ajutorul speciali tilor. 

Participarea mamei la cre terea i între inerea copilului este deosebit de important  în primii 
ani de via . În aceast  perioad , aceast  persoan  foarte nativ , este atât profesoar , cât i tutore 
pentru copil. Cunoscând elementele de baz  ale educa iei adecvate, o femeie poate împiedica 
dezvoltarea unor tr s turi negative de caracter la un om mic. Efectuarea treburilor casnice este de 
dorit sa se faca într-un moment în care bebelu ul doarme. Dup  trezirea fiului sau fiicei sale, mama 
trebuie s - i petreac  timpul cu el, s  zâmbeasc  mai mult la copil i s  vorbeasc  cu el. Rolul mamei 
în cre terea i dezvoltarea copilului nu este de a pedepsi copilul pentru neascultare, este important s  
învete cum s  explice cu calm copilului ceea ce el a facut gresit. Multe mame ader  la o metod  rigid  
de educa ie, lovind copiii. Aceast  abordare duce la o dezvoltare psihic  gre it  a unei persoane, 
genereaz  agresiune i furie. F r  îndoial , fiecare copil din familie ar trebui s  aib  propriile sale 
îndatoriri, iar sarcina mamei este s -i înve e s  o fac  cu dragoste, f r  a folosi un ton ordonat. Prin 
acest comportament, mama întrerupe complet voin a micului om i capacitatea sa de a fi independent. 

Rolul principal al mamei în cre terea copilului este de a fi mentor i consilier. Copiii, de la 
aceast  persoan  nativ , caut  sprijin i în elegere, deoarece mama va în elege i nu va condamna 
întotdeauna comportamentul neadecvat al copilului. Pentru a nu-si dezam gi fiul sau fiica, o femeie 
trebuie s  justifice aceste speran e. A putea s  ascul i i s  în elegi copiii mici este uneori dificil i nu 
este posibil pentru toate mamele, chiar i cu dorin a lor mare. 

Datoriile mamei în cre terea copilului sunt de asemenea reduse la faptul c  o femeie ar trebui 
s -i pun  fiului sau fiicei calit i precum bun tatea, onestitatea, decen a, re inerea. De asemenea, este 
necesar s  îi spune i copilului c  nu v  pute i l uda, invidia i ofensa pe al ii. Fiecare mam  dore te 
ca copiii ei s  fie ferici i i s  fac  doar lucrurile potrivite, de aceea au nevoie s  înve e din copil rie. 
Potrivit mai multor educatori i psihologi, nu este întotdeauna posibil  predarea tuturor acestor lucruri 
copiilor, dar este posibil s  se stabileasc  unui copil moralitate, caracter i o privire bun  la tot ceea 
ce îl înconjoar . Se tie c  pozi ia corect  a unei femei din familie contribuie la o bun  cre tere a 
copilului în ea. Din p cate, nu toate mamele în eleg c  joac  un rol important în crearea unei familii 
puternice i fericite, din acest motiv exist  multe divor uri. 

Este imposibil s  supraestima i rolul mamei în cre terea unui copil în familie. O femeie care 
este în armonie cu so ul ei, pune acela i viitor pentru copilul ei - fiu sau fiic . Mama ar trebui s  arate 
respect, îngrijire i iubire fa  de tat l copiilor, numai într-o astfel de familie va cre te copiii s n to i 
din punct de vedere psihologic i educa i corespunz tor. E bine ca mama s - i laude copiii,nu mereu 
sau necorespunzator, iar mici pedepse sunt necesare uneori, îns  nu înseamn  c  trebuie s -l bata sau 
s  ipe la copil. Este important s  tim când este posibil i necesar s  pedepse ti un copil, pentru a 
deveni o persoan  decent , nu e suficient s -l iube ti.To i copiii, din copil rie trebuie s  în eleag  
care este rolul principal al mamei în cre terea lor, a a c  vor înv a s  o respecte i o vor iubi. 
Profesorii afirm  c  educa ia corect  ar trebui s  fie amestecat , adic  const  atât în încurajare, cât i 
în pedeaps . Rolul mamei în cre terea copilului pre colar este deosebit de mare, în acest moment 
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toate tr s turile de personalitate importante sunt stabilite într-o persoan . Esen a educa iei la vârsta 
pre colar  este redus  la faptul c  o femeie trebuie s -i transmit  copilului valorile, cuno tin ele i 
atitudinea vie ii sale. Cu toate acestea, aceasta nu înseamn  c  o femeie trebuie s - i impun  
principiile i priorit ile vie ii copilului, trebuie s  creeze o atmosfer  favorabil , astfel încât b iatul 
sau fata s - i dezvolte opiniile corecte asupra vie ii.  

Cea mai dificil  în educa ie este perioada adolescent . Pentru a evita conflictele dintre p rin i 
i copii, sarcina mamei este s  în eleag  nevoile i dorin ele genera iei tinere. O astfel de abordare va 

permite cre terea unei persoane f r  complexe, care va fi capabil  s  ating  obiectivele stabilite în 
mod independent. Mama care are in cre tere mai multi copii, este mult mai solicitata si trebuie sa fie 
mult mai atenta la nevoile fiecaruia, este mult mai dificil decât cu un copil.  

Dificultatea apare, în primul rând, în necesitatea de a acorda o aten ie egal  tuturor copiilor, 
astfel încât ei s  simt  dragostea i grija mamei lor. Mama multor copii trebuie s  in  seama de 
interesele fiec rui copil, indiferent de vârsta lui, pentru c  i copiii mai mari au nevoie de dragoste 
matern .          

Rolul mamei în cre terea copiilor r mâne mare, chiar i în via a adult  a unei persoane. Copiii 
vin la mama pentru sfaturi, ajutor sau pur i simplu pentru cel mai drag i iubit om, care va asculta i 
nu va condamna întotdeauna. Tat l ocup  de asemenea un loc important în via a fiec rei persoane, 
dar nu poate înlocui niciodat  rolul mamei. Petrece i mai mult timp cu copiii dumneavoastra, ei 
trebuie s  tie ca au sprijin in p rin ii lor, doar pentru ca ei s  creasc  indivizi cu drepturi depline, 
încrez tori în abilit ile lor. 
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„Buni vindec tori de suflete umane”... 

Prof. înv. primar Sprinceana Mariana  

Bibliotecar ing. Iliuta Adriana  

CDI -  Scoala gimnaziala Dragos Marin                                                                  
Loc. Stefan cel Mare, jud. Calarasi  

 

 

 Bun  ziua…. azi m-am hot rât, trimit i eu un mic articol …. offfff…. ce greu este..mai intâti 
trebuie s  vorbesc despre mine … Hmmm… nu mi place …. dar trebuie. 

 Sunt bibliotecar colar, lucrez ntr-un ,,centru al lecturii”, de 18 ani, ntr-o coal  de la ar , cu 
copii minuna i, iubesc ceea ce fac, sunt fericit  când v d bucuria din ochii copiilor dup  activit ile 
desf urate n ,,Casa c r ilor “ a a cum mi place s  prezint biblioteca tuturor celor care i trece pragul, 
iubesc c r ile i m  simt eroul principal din lumea pove tilor care prin  

,,superputerea” mea doresc s  v  atrag dragi copii c tre minunatul loc din coal  ca s  
descoperim mpreun  ,,T râmul fermecat “  al pove tilor i nu numai. 

                      
   Lucrând în coal  de mul i ani, predau lec ii de bibliotec , activit i extracurriculare , folosind 

metode de lucru inovatoare.Un loc important  îi revine îndrum rii individuale a lecturii. Când fac 
schimb de c r i, încerc s  vorbesc cu fiecare elev pentru a cunoa te mai bine cititorul, ce este interesat 
de ce fel de literatur  are acas , caut o oportunitate convenabil  de a vorbi despre c r i, ziare i 
reviste,cel mai important lucru: îi ajut s  g seasc  materialul potrivit i îi înv  cum s  lucreze cu 
cartea.Pentru mine, cea mai mare recompens  este ochii arz tori i entuzia ti ai unui copil care vrea 
s  discute, s  analizeze i s  se consulte. Ca persoan  care î i iube te profesia, sper cu adev rat c , 
chiar i la scara unei coli, cartea î i va g si cititorul.Pentru mine, profesia de bibliotecar este mai 
mult decât o profesie, este o stare de spirit aparte. i dac  exist  dragoste pentru profesia ta, dragoste 
pentru bibliotec  în sine, pentru tot ce se întâmpl  în ea, atunci biblioteca se transform  într-un c min, 
în care trece întreaga via , copiii cresc, unde în fiecare zi se primesc oaspe i dragi. 

  Aici este locul cel mai frumos, spa iul unde  ne petrecem noi  timpul la biblioteca scolii,  locul 
special amenajat, frumos organizat, unde  a teapt  F t-Frumos, Alba ca Z pada, Cenu reasa, Balauri 
cu 7 capete, Vr jitoare. 

  A a este, aici citim frumos, facem schimb de idei, socializ m, ne distr m dar inv m i lucruri 
noi. Totul s-a transformat, biblioteca noastr  nu nseamn  doar c r i.  Mult  lume are percep ia c  
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numai pentru c r i se merge la bibliotec , iar la bibliotec  nu se împrumut  doar c r i, nu numai se 
cite te, ci se întâmpl  i multe lucruri interesante: clubul de lectur , trupa de teatru, ansamblul 
folcloric, expozi ii de carte, desene, ateliere i altele. 

                               
S  v  mai povestesc????Ce le pace copiilor mei cel mai mult?. S  asculte pove ti citite i 

interpretate cu talent actoricesc. Au nevoie de modele, mi place s  cred c  eu sunt un model pentru 
ei, de fiecare dat  când am prilejul ncerc s  fiu o ,,actri  “ des vâr it . În toate activit ile incerc s   
caut pove ti noi i frumoase, s  cânt m i s  ne juc m împreun , s  dans m, s  color m, s  facem 
g l gie,  discut m despre c r ile citite i  încerc m s  fie de poveste acea activitate. Îmi doresc din tot 
sufletul s - i aminteasc  cu drag de ceea ce au tr it la bibliotec , s  î i doreasc  s  revin  i mai 
curiosi, dornici de lectur  si noi provoc ri, s  povesteasc  acas  despre tot ce fac aici pe t râmul 
minunat al pove tilor, iar a doua zi  s  invite pe m mica, bunica, pe bunelul n vizit  la biblioteca 
colii, de ce nu chiar  la aceste activit i. 

M-a  bucura s  fie din ce în ce mai mul i adul i prezenti care s  doreasc  s  le citeasc  copiilor 
lor. Zilnic. Din experien a mea, sunt foarte mul i copii c rora nu li se cite te acas , care nu au nici o 
carte acas , ceea ce mi se pare inimaginabil, poate i pentru c  am crescut într-o cas  plin  cu c r i 
frumoase. Da, m  adresez i copiilor privati de lectur  i sper s  ajung  informa ia i la ei, prin pagina 
de facebook a bibliotecii colare, https://www.facebook.com/, e înc  la început, nu am deslu it toate 
tainele promov rii, dar sper ca activit ile s  mearg  tot mai departe i s  ajung  la inimile celor care 
au cea mai mult  nevoie de ele. 

                 
  Prin activitatea mea ii încurajez pe cei care au tr it un sentiment de bine în tov r ia 

c r ilor, care cred în puterea cuvintelor, care n-au obosit s  caute i s  primeasc  r spunsuri noi 
la întreb ri vechi s  se îndrepte spre bibliotec  i s  devin  Bibliotecari. E o meserie tare 
frumoas . Poate cea mai frumoas . Singura în care ai acces la cea mai mare comoar , informa ia.  

 Îmi place foarte mult fraza pe care am auzit-o sau am citit-o undeva: „Bun vindec tori de 
suflete umane”... 
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Rolul parintilor si al scolii in educatia copiilor 

 

Profesor: Staicu Adriana  

Scoala Gimnaziala Capsuna, Cobia, judetul: Dambovita 
 

 

Relatia scoala familie este una complexa si, uneori, dificila; se spune, insa, ca pentru succesul 
academic al copilului, un parteneriat scoala familie este indispensabil. Consilierea parintilor fata de 
propriul copil ar trebui sa puna accent pe importanta educatiei academice, in timp ce parintii la randul 
lor ar trebui sa poata apela, la nevoie, la ajutorul specialistului psihopedagog scolar pntru a-si indruma 
copilul atunci cand apar dificultati si obstacole.  

De ce e important ca parintii sa se implice in educatia scolara a copiilor? 

Note mai mari: copiii ai caror parinti sunt mai implicati au note mai mari si rezultate mai bune 
la teste. Cu cat implicarea parintilor e mai mare, cu atat beneficiile pentru copii sunt mai mari.  

Comportament corespunzator: copiii ai caror parinti sunt implicati in activitatea scolara dau 
dovada de abilitati sociale superioare si de un comportament scolar adecvat. Ei au mai putine absente, 
deranjeaza mai rar orele si sunt mai constiinciosi in ceea ce priveste efectuarea temelor. Ba exista un 
studiu care demonstreaza ca acei copii ai caror tati sunt interesati sa mentina relatia cu scoala au un 
risc mai mic de suspendare, exmatriculare sau repetentie. 

  Educatie superioara: implicarea parintilor are ca efect direct cresterea calitatii scolilor, 
imbunatatirea moralului si a rezultatelor profesorilor, si imbunatatirea perceptiei comunitatii asupra 
scolii respective. Parintii implicati castiga respectul profesorilor, care au tendinta de a avea asteptari 
mai mari de la copii. Copiii petrec mai mult timp in scoala si au sanse mai mari de a-si continua 
educatia dupa terminarea liceului. 

  Incredere in sine: atunci cand elevii se simt sustinuti, atat acasa cat si la scoala, au tendinta 
de a dezvolta o atitudine pozitiva fata de scoala. Pentru ei, succesul academic devine mai important, 
iar in timpul petrecut in scoala ei se simt acceptati, inclusi si respectati. 

  Increderea parintilor in institutia scolara creste: Atunci cand parintele se implica direct in 
educatia copilului sau, el e “la zi” cu ceea ce se studiaza, se simte mai bine in incinta scolii, devine 
mai capabil sa isi ajute copilul si castiga mai multa incredere in abilitatile sale de parinte. Un parinte 
care e conectat la realitatea scolara a copilului sau are sanse mai mari de a-si continua propria 
educatie.  

Unii parinti cred ca implicarea lor are legatura in mod special cu siguranta copilului. Copilul 
“educat” cunoaste regulile si riscurile si respecta normele de siguranta Alti parinti considera ca o 
parte foarte importanta a educatiei are legatura cu controlul parental: un ceas GPS pentru copii ii 
anunta despre activitatea copilului aunci cand acesta e departe de casa, aplicatiile speciale pentru 
telefon ii atrag atentia in legatura cu activitatea online a copilului si asa mai departe. Desi importante, 
aceste metode nu acopera intreaga arie a educatiei unui copil.  

Pentru succesul scolar al copilului, parintele trebuie sa participe la evenimentele scolare, fie ca 
e vorba despre sedinta cu parintii sau despre o vanzare de dulciuri. Comunicarea cu invatatorul, 
profesorul sau dirigintele trebuie sa fie corecta si regulata, iar parintele isi poate oferi ajutorul cand 
vine vorba despre eventuale activitati extracuriculare.  
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Voluntariatul in incinta scolii e un alt mod de a fi de ajutor. Incurajarea copilului sa citeasca 
zilnic si supravegherea temelor sunt de asemenea foarte importante.Un parteneriat familie – coal  
este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru i colarul nostru.   

Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, în ce fel s -
l motiveze i s -l ajute.  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei 
genera ii.  Ea este factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea 
societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de înv mânt este cel 
care confer  colii rolul decisiv în formarea omului.  

Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a stimula calitatea de om. 

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIV : 

 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D.  – Educa ia p rin ilor.  Strategii  i  programe, 
E.D.P.,  Bucure ti,  1997; 
2.Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  i  educa ia  p rin ilor ,  Editura  Aramis, 2002; 

 

  

889



 

Familia i coala 

 
Profesor de Psihopedagogie Special  Staicu Florina 

Centrul colar de Educa ie Incluziv  Buz u 
 

 

Familia este  juridic responsabil  de educa ia propriului copil i are posibilitatea s  influen eze 
natura acestei educa ii. Prin stabilirea unui echilibru perfect între responsabilit i  i drepturi se poate 
ob ine un climat armonios între membrii care apar in unui grup, pentru c  de multe ori 
comportamentul elevilor, caren ele în educa ie, slaba con tientizare a rolului individului în societate, 
provoac  frecvent disfunc ionalit i în bunul mers al lucrurilor.        

Indiferent  la ce coal  înva , indiferent de mediul social din care provin i oricare ar fi 
colectivul în care sunt integra i, elevii trebuie s  accepte c  nu exist  drepturi f r  obliga ii, dar aceast  
con tientizare î i are r d cinile în anii pe care i-a petrecut în exclusivitate în sânul familiei. 

Dar dup  cum tim elevii cu C.E.S nu au o rela ie atât de consolidat  datorit  disfunc iilor 
acestora privind modul de în elegere a lumii înconjur toare iar p rintele uneori este dep it de situa ie 
i întâmpin  dificult i în gestionarea acesteia. 

Copiii reprezint  cea mai important  realizare a p rin ilor i de aceea, este necesar  o preg tire 
minu ioas  pentru aceast  „meserie”. Nimeni nu se na te înv at, dar putem cunoa te unele lucruri 
din c r i, din sfaturile altora, cu mai mult  experien  sau prin sprijinul speciali tilor.  

Este extrem de important  formarea,educarea, îndrumarea copiilor no tri i realizarea unei 
rela ii pozitive cu ace tia, modelându-le personalitatea cât mai u or adaptabil  cerin elor sociale. 

Se identific , tot mai presant, nevoia sprijinirii familiei în educa ia copiilor, dar i g sirea unor 
c i de comunicare i colaborare între p rin i i cadre didactice. Familiile trebuie încurajate i 
sprijinite, prin ac iuni specifice, pentru a- i exercita cu succes rolul în via a copiilor. 

Viitorul copiilor no tri depinde de modul în care coala i familia  formeaz  personalitatea 
acestora înc  de la vârste fragede,  având datoria de a-i îndruma s - i iubeasc  aproapele, de a-i înv a 
s  se bucure de copil rie cu toate frumuse ile ei, cu reu itele, darurile m runte i aprecierile pe care 
le primim zilnic, pre uind via a i frumosul care ne înconjoar . 

Poate fiecare profesor a încercat s  r spund  la un moment dat la întreb ri de genul: De ce nu 
to i elevii mei progreseaz  în acela i fel? Cum pot s -i ajut pe to i s  în eleag ? Cum pot s -i ajut pe 
cei care înva  mai greu? 

Un prim pas în oferirea r spunsurilor la aceste întreb ri st  în faptul c  profesorul ar trebui s  
accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o clas ; faptul c  fiecare elev are propriile sale capacit i 
intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, c  fiecare are stilul s u propriu de a înv a i fiecare are 
nevoile sale în privin a asimil rii de informa ii. A adar, unul dintre cele mai importante aspecte ale 
înv mântului actual este nevoia sa de adaptare la necesit ile copiilor, oricare ar fi acele necesit i 
i oricare ar fi copiii – fie c  sunt copiii cu CES, fie c  pur i simplu sunt copii cu un ritm mult mai 

încet de înv are. 
Bunul mers al procesului de înv mânt i rezultatele ob inute depind de metodele utilizate. 

Marii pedagogi au eviden iat faptul c  folosindu-se metode diferite se ob in diferen e esen iale în 
preg tirea elevilor, c  însu irea unor noi cuno tin e sau comportamente se poate realiza  mai u or sau 
mai greu, în func ie de metodele utilizate. 

Cercetarile au ar tat c  rata înv rii cre te i se men ine ridicat  în situa iile în care p rin ii se 
implic  în sprijinirea copiilor prin diverse activit i acas . P rin ii vor aprecia mai bine abilit tile i 
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aptitudinile copiilor, problemele i posibilita ile de rezolvare a acestora în procesul înv rii i 
rela ion rii cu propriul copil.  

Realizând întalniri între copiii, p rin i  i cadrele didactice implicate în activit i se reu e te s  
se formeze o punte de legatur  între ei, elevii vor fi îndruma i s - i modeleze comportamentul propriu 
în situa ii diferite.  

Implicarea activ  a p rin ilor în activit ile colare i extra colare ale propriilor copii, au ca 
rezultat constientizarea c  problemele lor sunt i ale altor p rin i, c  este util s  discute despre 
situa iile cu care se confrunt , afl  c i i modalit i de rezolvare a problemelor. Între unii parin i se 
infiripeaz  rela ii de încredere i cooperare, înva  s  accepte asisten a specializat , s  cear  ajutor 
atunci când au nevoie. Informa iile primite i abilit ile dobândite le dau încredere i competen e 
sporite de rela ionare cu propriul copil consolidând  diada p rinte-copil . 

Prin cooperarea real  i comunicarea cu p rin ii, coala pune bazele unei unit i de decizie i de 
ac iune între cei doi factori. De asemenea, activit ile cu parin ii duc la rezolvarea situa iilor- 
problem ,a conflictelor posibile i a situa iilor de risc în dezvoltarea copilului. Aceste activit i 
întregesc activitatea educativ  a colii, aducând un surplus informa ional copiilor i completând 
condi iile concrete ale educa iei acestora. Astfel, experien a de înv are non-formal  i informal  
întrege te i l rge te experien a de înv are formal . Elevii devin capabili s  în eleag  lumea în care 
tr iesc, s  se cunoasc  pe sine i s  se transforme, s  în eleag  i s  transmit  mesaje, exprimându- i 
gândurile i sentimentele fie prin comunicare verbal , utilizând un limbaj bogat i nuan at sau în 
func ie de posibilit ile lor reale. 

Odat  modelat  rela ia p rinte-copil se repercuteaz  pozitiv  asupra comportamentului 
copilului,fiecare influen  pozitiv  contribuie favorabil asupra personalit ii acestuia. Lumea este 
în eleas  de elevi cu mai mare u urin  reducând din comportamentele deviante ale acestora ce-i ajut  
la inser ia social .  
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INFLUEN A RELA IEI COAL  - FAMILIE 

ÎN MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI CU C. E. S. 

 

Profesor psihopedagog STAICU LIDIA 

Centrul colar de Educa ie Incluziv  Br ila 

 

  
 1. SCOPUL MANAGEMENTULUI CLASEI 

Scopul principal al managementului clasei const  în crearea unui mediu educa ional care s  
maximizeze poten ialul de înv are al elevilor i s  încurajeze angajarea lor activ  în activitatea de 
înv are.  

Totodat  profesorii trebuie s  asigure un climat în care elevi s  se simt  confortabil i s  evite 
a asocia coala cu sentimentul de e ec.  

Un mediu optim de înv are reclam  câteva condi ii: 

1. Asistarea elevilor în procesul de înv are, promovarea i dezvoltarea calit ilor academice i 
sociale ale acestora. 

2. Asigurarea unor condi ii fizice optime de înv are, o organizare a clasei adaptate nevoilor 
sociale/emo ionale i nivelului de dezvoltare ale elevilor. 

3. Încurajarea elevilor s  adopte un stil interactiv i pozitiv de rela ionare cu profesorii i colegii 
lor. 

4. Asigurarea unor oportunit i pentru dezvoltarea unor comportamente adecvate i experien e 
de succes. 

5. Încurajarea elevilor s  adopte un rol activ în înv are prin con tientizarea capacit ilor i 
abilit ilor lor proprii, i prin în elegerea interac iunilor dintre indivizi, sarcini i strategii. 

6. Facilitarea dezvolt rii la elevi a unei înv ri de tip strategic. 
7. Încurajarea elevilor s - i asume responsabilit ile pentru propriul lor mod de înv are prin 

dezvoltarea i utilizarea func iilor executive de control (planificare, organizare, monitorizare i 
verificarea rezultatelor (efectelor)). 

8. Oferirea de posibilit i de interac iune social  pozitiv  în timpul procesului de înv are, 
stimularea înv rii reciproce. 

9. Oferirea unui feed-back imediat i înt rirea progreselor constatate, care s  con tientizeze 
elevii de rezultatul eforturilor lor. 

 
Cum ob inem realizarea acestor scopuri într-o clas  de elevi cu C.E.S.? 
 În opinia mea, în primul rând prin înt rirea parteneriatului între coal  i familie. 
 

2. PRINCIPII ALE COLABOR RII COLII CU FAMILIILE ELEVILOR 

Activit ile de colaborare coal -familie se adreseaz  tuturor p rin ilor interesa i de educa ia 
copiilor.  
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Promovarea activit ilor de colaborare coal -familie trebuie s  fie în termeni de beneficiu i 
de parteneriat pentru toate p r ile implicate.  

Problemele personale sunt abordate în cadrul întâlnirilor numai cu acordul explicit al p rin ilor 
implica i. 

Cadrul didactic ce monitorizeaz  întâlnirile, mediaz  discu iile i concluzioneaz  sub form  de 
informa ie cu caracter general valabil, nu de adev r indubitabil. 

Cadrul didactic nu este „expert” în educa ia copiilor. 

În condi iile colii incluzive p rin ii particip  direct la via a colii i pot influen a anumite 
decizii care privesc actul educa ional.  

Absen a sau indiferen a p rin ilor în ceea ce prive te problemele educa ionale ale copilului vine 
în opozi ie cu ideea de integrare sau incluziune. În acest sens apar o serie de dificult i datorit  
atitudinii de re inere sau neîncrederii p rin ilor care sunt tributari unor reprezent ri/mentalit i eronate 
cu privire la via a i evolu ia colar  a unui copil cu cerin e speciale.  

Având în vedere perspectiva înv mântului de tip incluziv p rin ii au dreptul s - i exprime 
propria lor viziune asupra modului de func ionare a colii i s  participe concret la influen area actului 
managerial din coal . De asemenea, familiile copiilor cu cerin e speciale au obliga ia s  se implice 
în activit ile extra colare ale copiilor i s  dea dovad  de r bdare i în elegere fa  de schimb rile 
mai lente sau mai rapide din via a copiilor lor.  

Pentru o mai eficient  sus inere a colii incluzive din partea familiilor, membrii acestora trebuie 
s  satisfac  un minimum de cerin e: 

- s  fie participan i activi la toate activit ile colii i s  se implice în promovarea practicilor de 
integrare colar  a copiilor cu cerin e speciale la toate nivelurile vie ii sociale, inclusiv la nivel politic;   

- s  fie modele de ac iune i comportament în acceptarea i sus inerea integr rii persoanelor cu 
cerin e speciale din comunit ile lor;   

- s  sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evolu ia i formarea 
copiilor în coal  i în afara ei;   

- s  fie parteneri sinceri de dialog i s  accepte f r  rezerve colaborarea cu echipa de speciali ti 
care se ocup  de educarea i recuperarea copiilor lor, urm rind împreun  progresul înregistrat de copil 
în diverse situa ii de via ;   

- s  colaboreze cu al i p rin i în grupurile de suport ale p rin ilor i s  împ rt easc  i altora 
experien ele personale cu proprii copii la activit ile desf urate în mijlocul familiei;   

- s  fie convin i de avantajele oferite de coala incluziv  copiilor cu cerin e speciale i s  
accepte f r  resentimente eventualele limite impuse de gradul i complexitatea deficien elor acestora.  

coala incluziv  i toate cadrele didactice implicate trebuie s  creeze un mediu primitor pentru 
implicarea familiei în recuperarea, adaptarea i integrarea propriului copil cu cerin e speciale, prin:   

- solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezint  cerin e educa ionale speciale s  participe la 
aplicarea programului educa ional i terapeutic propus;  

- recunoa terea cerin elor i drepturilor familiilor de a alege dac , cum, când i în ce m sur  pot 
participa la cât mai multe activit i terapeutice, pentru continuarea lor acas ;   

- includerea familiilor, în mod obi nuit i consecvent, în schimbul de informa ii despre copil;   

- identificarea resurselor din cadrul programului educa ional i recuperatorterapeutic al elevilor 
cu cerin e speciale prin care se pot sprijini activit ile p rin ilor;   
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- anun area familiilor în leg tur  cu activit ile propuse în programul recuperator-terapeutic i 
completarea lui la solicit rile p rin ilor;   

- informarea familiilor despre schimb rile survenite în cadrul programului;   

- acceptarea feedback-ului primit de la familii drept informa ii utile în ameliorarea programelor 
destinate educ rii i recuper rii elevilor cu cerin e speciale.  

Printr-un program educa ional coordonat, to i partenerii vor urm ri s  ob in  maximum de 
autonomie posibil  pentru copil, pentru o via  normal  i activ  în societate.  

Un parteneriat între profesioni ti/cadre didactice i familie este posibil numai dac  fiecare dintre 
cei implica i în eleg rolul pe care îl joac  în via a copilului. Ceea ce tie familia despre dezvoltarea 
copilului sunt informa ii de mare valoare pentru în elegerea cerin elor educa ionale ale acestuia 
(informa ii despre modul în care ac ioneaz  copilul acas  i în comunitate, despre dezvoltarea 
acestuia, despre p rerile i dorin ele sale etc.).  

Dac  p rin ii i cadrele didactice lucreaz  împreun , se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 
cerin ele sale pot fi îndeplinite într-o m sur  mult mai mare. Exist  modalit i relativ simple prin care 
p rin ii pot sus ine progresele copilului, prin consolidarea experien elor de înv are acas  i prin 
încurajarea reu itelor acestuia, utilizarea jocului i diversificarea contactelor sociale.  

Un parteneriat între familie i coal  nu se poate construi foarte repede, ci se formeaz  prin pa i 
foarte bine planifica i, care au ca scop stabilirea unei rela ii de încredere i parteneriat activ cu cadrele 
didactice i al i profesioni ti.  

P rin ii sunt factorii a c ror contribu ie este esen ial  în procesul de integrare colar  a copiilor, 
oferind puncte de vedere i experien e la care cadrele didactice nu pot ajunge decât prin ace tia:  

- ofer  informa ii despre comportamentul elevului în afara colii, identificând puncte forte i 
dificult ile care nu sunt evidente la coal ;  

- descriu dezvoltarea anterioar  a elevului;  

- se implic  în educa ia i sprijinul copilului;  

- ofer  cadrelor didactice i speciali tilor un feed-back privind eficien a muncii lor cu copilul. 

Scolile pot, si chiar joac  un rol important în înt rirea acestor interdependente; p rintii se întorc 
c tre scoal  pentru a fi îndrumati.  

Când cadrele didactice si conducerea scolii sunt dornici s -i atrag  pe p rinti, atunci rezultatele 
copiilor se îmbun t tesc.  

Majoritatea institutiilor educationale au un grup formal de leg tur  scoal -familie, relatiile sunt 
denumite diferit: „implicare parental ”, „parteneriat”, „relatie scoal -familie”, dar toate reprezint  
convingerea c  dac  adultii, în cadrul celor dou  institutii, comunic  si colaboreaz , atunci cei care 
vor avea de câstigat sunt numai si numai copiii.  

Termenul de „parteneriat scoal -familie” este folosit pentru a sublinia faptul c  scolile, familiile 
si comunit tile împart responsabilit tile care vizeaz  copiii, prin suprapunerea sferelor de influent . 
Ele pot fi separate, în cazul în care institutiile respective îsi aloc  foarte putin în ceea ce priveste 
resursele, scopurile sau responsabilit tile sau se pot suprapune creând un spatiu pentru activit tile de 
parteneriat.  

Cercet rile arat  c , indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când p rintii sunt 
parteneri în educatia copiilor lor, rezultatele determin  performata elevilor, o mai bun  frecventare a 
scolii, reducerea ratei de abandon scolar si sc derea fenomenului delincventei.  
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Comunicarea i colaborarea eficient  dintre cadrele didactice i p rin i se bazeaz  pe câteva 
elemente:  

- Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de c tre cadrele didactice. Este important s  se 
plece de la premisa c  p rin ii sunt cei mai importan i profesori din via a copilului; respectul i tactul 
dovedit de cadrul didactic fa  de complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc.  

- Atitudinea impar ial , care solicit  gândirea pozitiv  i deschis  despre familii, evitarea 
judec ilor evaluative i dezaprobatoare. Atitudinea impar ial  înseamn  încurajarea familiilor - de  

- Empatia fa  de p rinte poate fi u or sesizat  de acesta prin deschiderea la dialog i comunicare 
sincer . 

3. EXEMPLE DE AC IUNI CONCRETE. 

V  propun în continuare câteva exemple de actiuni concrete pe care p rintii, scoala le pot 
întreprinde pentru a-i ajuta pe copii s  învete.  

P rin ii:  

- s  elaboreze un program zilnic pentru teme;  

- s  existe un loc linistit de studiu, în care p rintii s  încurajeze eforturile copilului si s  fie 
disponibili s  le r spund  la întreb ri, precum si s  discute cu ei ceea ce si-au însusit;  

- s  citeasc  împreun  cu copilul:  studiile arat  c  atunci când p rintii le citesc copiilor sau îi 
ascult  cum citesc, în mod frecvent, performantele acestora se îmbun t tesc;  

-  s  foloseasc  televizorul cu întelepciune - s  stabileasc  anumite ore pentru privit la TV si 
s -l ajute pe copil s -si selecteze programele pe care s  le urm reasc  si s  discute împreun  subiectele 
respective;  

-  s  p streze leg tura cu scoala - s  stie ce învat  copilul, care-i sunt temele si cum si le rezolv ;  

- s -i laude pe copii, s  le aprecieze efortul - s -i încurajeze s  persevereze, s  cultive acas  o 
atmosfer  cald  si suportiv , dar în acelasi timp s  stabileasc  si standarde referitoare la modul de 
elaborare a temelor;  

- s  le vorbeasc  adolescentilor - s  le cunoasc  prietenii si locurile în care îsi petrec timpul 
liber, s -i sprijine în activit tile extrascolare si s -i implice în activit tile familiei.  

De cealalt  parte, colile ar trebui:  

-  s  încurajeze familiile si profesorii s  stabileasc  acorduri de înv tare - s  defineasc  
scopurile, expectantele si responsabilit tile scolilor si p rintilor, ca parteneri egali la succesul elevilor;  

-  s  instruiasc  pe cei din conducerea scolii – în dezvoltarea unui parteneriat va fi necesar  
instruirea directorilor, cadrelor didactice si a altor membri din conducerea scolii, precum si a 
p rintilor, în scopul de a-i ajuta pe toti colaboratorii s  obtin  abilit tile necesare;  

-  s  ofere teme care s -i atrag  pe p rinti - cele pe termen lung i-ar implica pe acestia în procesul 
de înv tare, oferind-le si teme/subiecte care sa-i motiveze (autocunoastere, comunicare cu copiii în 
familie etc.) în aprofundarea rela iei cu speciali tii colii.  Spre exemplu, pentru stabilirea unui astfel 
de program, cadrul didactic împreun  cu p rin ii stabilesc un inventar de comportamente frecvent 
întâlnite în rela iile pe care copilul deficient le stabile te cu membrii familiei. Pentru fiecare 
comportament al copilului se stabile te comportamentul de reac ie al p rin ilor.  

Cadrul didactic va explica pe larg p rin ilor cum trebuie s  procedeze i de ce trebuie s  
procedeze a a i nu altfel. Pentru început, un astfel de program nu trebuie s  cuprind  decât pu ine 
comportamente, în a a fel încât p rin ii s  le poat  urm ri i realiza. Pe m sur  ce p rin ii acumuleaz  
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o oarecare experien , planul poate s  includ  un num r mai mare de comportamente. În alc tuirea 
programului se va acorda prioritate comportamentelor grave i periculoase întâlnite la copil. Dup  
elaborarea unui program, periodic cadrul didactic  analizeaz  i discut  modalit ile de rezolvare a 
dificult ilor întâmpinate pe parcurs. În func ie de nivelul sociocultural al p rin ilor, precum i de 
unele particularit i comportamentale ale copilului deficient se vor putea organiza, în perioada de 
interven ie i terapie, dou  sau trei programe, pân  când p rin i deprind un mod eficient de gestionare 
a situa iei i pot asigura condi ii optime de dezvoltare i evolu ie a copilului în familie. 

- s  existe un program prelungit în scoal  – fiind deschise dup -amiezile, seara si la sfârsitul 
s pt mânii, scolile permit elevilor si familiilor s  se angajeze în activit ti de înv tare si recreative si 
ofer  programe de educatie a adultilor si de instruire a p rintilor;  

- s  acorde p rintilor dreptul de a decide – mai ales în hot râri care privesc scolarizarea copiilor;  

- s  creeze un centru de resurse pentru p rinti - s  delimiteze o zon  în scoal  unde s  invite 
p rintii s  împ rt seasc  experientele celorlalti si s  lucreze cu profesorii si conducerea scolii în 
activit tile specifice institutiei respective de înv t mânt.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Prof.  Stan Daniela                                                                                   
coala Gimnazial  ,,Nedelcu Chercea’’, Br ila 

  
 
 
coala i familia r mân principalele suporturi de formare a personalit ii sociale i culturale, 

prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  programe, cu cadre specializate i în perioade de timp 
bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii de zi cu zi, în care copilul î i formeaz  cele mai 
importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire 
i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de ceea ce îi apar ine. 

Familia, ca institu ie fundamental  în toate societ ile, este prima coal  a copilului i 
contribu ia pe care o are la educa ia acestuia poate favoriza sau îngreuna activitatea colii. P rin ii 
dau copilului primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele norme i reguli de conduit , 
dar i climatul socio-afectiv necesar dezvolt rii sale armonioase. De aceea, rolul familiei nu se poate 
rezuma la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie 
v zut  ca primul factor în educa ia i instruc ia copilului i un continuator al cerin elor impuse de 
practica educa ional-institu ionalizat . 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale( 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui s  
dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Pentru copii, familia reprezint  mediul 
socio-educativ în care se realizeaz  socializarea primar . Con inutul socializ rii primare se 
structureaz  în jurul unei dimensiuni cognitive,cea care presupune însu irea limbajului, precum i un 
prim mod de a în elege lumea,  i a unei dimensiuni afective,care se refer  la identificarea afectiv  a 
copilului cu persoanele apropiate lui( p rin i, rude, ,,persoane semnificative”). 

Familia îndepline te i alte func ii educative, în afar  de func ia de socializare: 

1. func ia institu ional-formativ , realizat  prin influen e directe de tipul r spunsuri la întreb ri, 
explica ii- informa ii, dar i indirect, prin mediul informa ional din familie; 

2. func ia psihomoral , realizat   prin  modelele  de comportament oferite de p rinte,discu iile; 

3. func ia socio-integrativ , prin implicarea copiilor în activitatea familial , prin acordarea 
autonomiei de ac iune, dar i printr-un climat familial dominat de rela ii de încredere i sprijin 
reciproc, conlucrare între genera ii, în care maturitatea de gândire a adul ilor se îmbin  cu entuziasmul 
i energia tinerilor. 

Al turi de familie, o alt  institu ie de baz  a societ ii este coala, astfel c  parteneriatul coal  
–familie e esen ial, din buna colaborare dintre adul ii celor dou  institu ii copiii vor avea numai de 
câ tigat. Ac iunea educativ  a familiei este eficient  numai atunci când scopul s u devine unul cu cel 
al colii, atunci când între ace ti doi factori exist  o concordan , când obiectivele urm rite de acestea 
se subordoneaz  idealului educa ional. coala este extrem de important , dar f r  implicarea familiei 
în educarea copilului nu va da randamentul dorit. 

În formarea personalit ii copilului un rol esen ial îl are implicarea parental . Acest concept 
poate fi în eles ca participare a p rin ilor în procesul educa ional care se desf oar  în coal  prin 
intermediul mai multor activit i, evenimente sau programe. Mai precis, acestea au fost direc ionate 
spre interac iunea direct  cu elevul sau cu profesorul s u în activit ile educa ionale. În acest sens, 
pot fi men ionante medita iile, lectoratele cu p rin ii pentru a discuta progresul sau dificult ile 
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elevului, voluntariatul p rin ilor în clas  sau în coal  în general, participarea regulat  la întâlnirile 
programate de coal  i discu iile dese cu elevul despre planific rile colare, progres i activit i. 

Implicarea p rin ilor în activitatea colar , mediaz  raportul coal -copil: încrederea sau 
neîncrederea copilului în valorile colare i în cadrele didactice, autoritatea de care se bucur  acestea, 
reu ita sau e ecul i, în consecin , satisfac ia sau insatisfac ia cadrului didactic, ca i eficacitatea 
institu iei colare depind într-o m sur  deloc neglijabil  de aceast  mediere. Implicarea parental  pare 
s  aib  cel mai puternic efect asupra îmbun t irii rezultatelor colare. 

coala (consilierea colar , educa ional ), dirigintele (consilierul colar), poate cre te 
încrederea în sine a copiilor, poate stimula creativitatea, talentul sau pornirile acestora, poate avea 
rolul hot râtor în dezvoltarea aptitudinilor copiilor. Cunoscând bine copiii, îi putem educa i forma, 
îi putem ajuta s - i dezvolte armonios personalitatea. „Când profesorii vor fi mai aproape de elevi, 
când vor disp rea violen a i gestul brutal, când se va renun a la pedeaps  i se va face apel la sim ul 
demnit ii i al ra iunii, când se va învedera noble ea muncii, a cinstei i a polite ii, prin exemplul 
educatorilor în i i, atunci se va stabili un climat cu adev rat propriu educa iei omului”. Elevii au, de 
regul , dou  atitudini distincte fa  de înv tur : atitudinea pozitiv  i cea negativ . Înc  de la debutul 
colarit ii, elevii trebuie deprin i treptat s  înve e din convingere, din proprie ini iativ , independent. 

Analiza atent  a cauzelor unui randament sc zut la înv tur  ne conduce la concluzia c , în multe 
cazuri, acesta este generat de atitudinea necorespunz toare fa  de munca colar . „A reu i la 
înv tur  i a r mâne în urm  din punct de vedere moral înseamn  mai curând a r mâne în urm , 
decât a reu i”, spunea Comenius.    

Atitudinea pozitiv  fa  de înv tur  îmbrac  mai multe forme i se manifest  în chip diferit.Un 
copil care se descurc  cu sarcinile colare, îi place s  înve e, s  participe la activit ile colare, care 
se simte integrat în mediul colar este copilul care se bucur  de o rela ie bun  cu profesorii. Iar rela ia 
bun  cu profesorii asigur  implicarea copilului, respectarea regulilor colare, motiva ia copilului de a 
avea rezultate bune. i, invers, rela iile precare cu cadrele didactice, cu colegii, pot genera atitudine 
negativ  fa  de coal , diminueaz  motiva ia i îl fac s  nu aib  respect pentru mediul colar. Dar 
satisfac ia i motiva ia sunt esen iale pentru performantele colare bune. 

Profesorii pot na te interesul pentru înv are la copil sau, dimpotriv , pot face educa ia s  i se 
par  o obliga ie dificil  i plictisitoare. Totul depinde de felul în care profesorul interac ioneaz  cu 
elevii s i i de cum le prezint  informa ia. Profesorii care pot explica pe în elesul copilului, care pot 
prezenta informa ia intr-un stil mai pu in rigid, care nu evalueaz  bazându-se doar pe memorare pot 
face un copil s  fie mai stimulat s  înve e, chiar s  aib  interesul de a înv a ( i nu s  urasc  înv area). 

i aspira iile copilului în leg tura cu performan ele sale colare sunt influen ate în principal de c tre 
profesor ( tie acesta s  încurajeze, s  aprecieze rezultatele i s  critice elevii intr-un mod constructiv, 
f r  a le afecta încrederea).  

Exista profesori ce în eleg copilul i care sunt iubi i i admira i de c tre acesta; ace ti profesori 
pot avea o influen  major  în alegerile i aspira iile profesionale de viitor ale copilului, în domeniul 
de activitate preferat (Câ i nu am ales un domeniu, care era cel al unui profesor iubit sau urmând sfatul 
acestuia?).  

Influenta profesorilor asupra copilului nu se limiteaz  la educa ie i performante colare. Ei sunt 
uneori un ghid i sprijin pentru copil, care le poate cere sfaturi acestora. Copilul poate alege s  mearg  
mai degrab  la un profesor cu care are o rela ie bun  decât la p rin ii s i (îi este uneori jen  de p rin i 
sau se poate gândi ca ace tia nu l-ar putea ajuta). Des, un copil va apela la sfaturile i ajutorul 
profesorului când are probleme cu al i elevi în scoal  (profesorii cunosc deseori multe despre rela iile 
intre elevi), dar i când are probleme acas . 

O concluzie care se impune este c  atitudinea elevului fa  de înv tur  este rezultatul 
influen elor educative exercitate de familie i de coal  asupra lui. Dac  p rin ii i profesorii se 
preocup  nu numai de notele pe care i le prime te elevul, ci i de atitudinea lui fa  de activitatea de 
înv are, dac  el, în situa iile mai complicate, când are nevoie de sus inere psihologic , nu este certat, 
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ci este ascultat i orientat spre identificarea solu iilor, cu certitudine c  munca depus  de coal  i 
familie a fost încununat  cu succes.  

Un bun remediu în acest caz este comunicarea empatic  a p rin ilor cu copiii, clarificarea prin 
comunicare colaborativ  referitor la dificult ile copilului i la solu iile posibile. 
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CEI 7 ANI DE ACASA! 

„DIN SUFLET, PENTRU MAMA!” 

 

Educatoare, Stan Ileana 

Gr dini a de la coala Gimnazial  „O. C. T sl uanu” com. Bilbor, jud. Harghita 

Educatia primita in familie are foarte mare importanta, caci influenteaza nu numai spiritul si 
manierele, ci si caracterul. Nu intamplator se spune ca celor care nu se comporta asa cum trebuie le 
lipsesc cei sapte ani de acasa… 

Cei apte ani de acas  reprezint  o oglind  a educa iei pe care parin ii o ofer  copiilor în prima 
parte a copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii sapte 
ani de viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  

Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu 
la scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-
cognitiva etc. Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in 
interactiunile cu ceilalti. 

Când vorbim despre cei sapte ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de 
la p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când 
spunem c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  
spun  mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 
         Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

De foarte multe ori, în special în situa iile în care ne sup r  atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim c  nu este educat corect, nu este politicos – “nu are cei apte ani 
de-acas ”. Replic m astfel considerând c  nu a primit o educa ie potrivit  ori nu i-a însu it diverse 
norme ori reguli de polite e, în special.  

Aceast  expresie define te îns  tot bagajul de cuno tin e, deprinderi, comportamente i atitudini 
acumultate în primii apte ani de via . Aceast  perioada de timp este considerat  “culmea 
achizi iilor”, este considerat  una din perioadele de intens  dezvoltare psihic , deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informa ii, de memorare i de însu ire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

Copilul este preg tit s  primeasc  informa ii. De aceea, este important cum sunt transmise 
aceste informa ii, de c tre cine i în ce mod.  

Se numesc “cei apte ani de-acas ” deoarece copilul î i petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special pân  la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influen  asupra lui.  

La vârsta pre colar , copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoan  foarte 
apropiat . Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu sem n cu mama, am ochii ca ea i sunt 
frumoas , a a mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi c  mânc m tot 
ce ne d  mami.” Astfel va exista o încercare de concordan  între imaginea impus  de ceilal i i cea 
a cunoa terii de sine.  

900



Nu este de-ajuns doar s  ne control m limbajul i comportamentul în fa a copilului, ci i 
exprimarea diverselor sentimente (furie, dezam gire, triste e, etc), precum i a dorin elor i nevoilor. 
Bineîn eles c  asta nu înseamn  c  permanent vom fi stresa i de cum vorbim, ne purt m ori 
reac ion m la cei din jur, pentru c  ne va fi foarte greu i chiar ne vom sim i obosi i la un moment 
dat. Îns  va trebui s  ne impunem anumite restric ii, conduite i chiar moduri de rezolvare a 
conflictelor, astfel încât copilul s  poat  trage înv minte atât din situa iile i întâmpl rile frumoase 
din via a voastr , cât i din cele negative. Este nevoie de însu irea responsabilit ii de a fi p rin i, de 
a fi permanent con tien i c  cel mic ne supravegheaz , ne analizeaz , interiorizeaz  ceea ce facem 
noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situa ii i va fi judecat. 

Ce pot înv a copiii în cei apte ani? 
- deprinderi de autoservire 
- ordine 
- igien  
- cur enie i exprimarea propriilor nevoi 
- exteriorizarea tr irilor, sentimentelor i emo iilor atât pozitive, cât i negative 
- bune maniere i comportament 
- limbaj corect transmis (f r  gre eli de pronun ie, topic  ori dezacord dintre p r ile de vorbire) 
- modul de a rela iona cu ceilal i i de a r spunde la diverse provoc ri ale mediului înconjur tor 

(este certat de cineva, i se ia juc ria de c tre alt copil, nu prime te cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc) 

- consecven a în realizarea unei sarcini 
- concentrare a aten iei 
- perseveren a în realizarea unei sarcini 
- alegerea motivelor i motiva iilor atunci când vrea s  fac  ceva. 

 
Unele din însu irile dobândite în aceast  perioad  devin stabile:  
- spiritul de competi ie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitiv  fa  de diverse sarcini, 

etc. 
Iar altele influen eaz  dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat 

i pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendin e de a înc lca 
normele ori nu va fi încrez tor în for ele proprii. 

Înainte de a judeca o persoana i de a-i pune o etichet , gândi i-v  ceva mai mult la ceea 
ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat  de c tre ceilal i. 
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R0LUL FAMILIEI, AL GR DINI EI I AL COLII                                                     
ÎN EDUCA IA COPIILOR 

PROF. INV. PRE C. STAN LIDIA 

GRUPA MIXT  

GR DINI A CU P. P. NR. 11, Structur  - GR DINI A CU P. N. NR. 58 BR ILA 
 

 

Schimbarea statutului de la “puiul familiei”, la pre colarul care trebuie s  respecte ni te reguli, 
are foarte multe implica ii în pshihologia copilului mic. 

În acest sens este bine s  avem în vedere parcurgerea programului specific care reprezint  o 
etap  fireasc  din via a sa i care trebuie sa fie lipsit  de stres.  

Entuziasmul i consecven a de a merge la gr dini  trebuie prezentat  copilului cu cuvinte 
frumoase, c  este locul unde va lega noi prietenii, c  aici va înv a multe lucruri frumoase. 

Copilul trebuie s  vad  gr dini a ca un serviciu, iar seara, acas , va povesti impresiile i 
experien ele personale acumulate peste zi. 

P rin ii trebuie s  fie consecven i i s  încurajeze copilul în a frecventa cursurile zi de zi. 

Un alt aspect, îl reprezint  aspectul gr dini ei. Acesta trebuie s  confere garan ia faptului c  
s n tatea copilului i grija pentru el sunt pe primul plan. 

La gr dini , copilul trebuie s  execute ac iuni simple, f r  ajutorul p rin ilor, s  î i scoat  i 
s - i pun  haina, s  se încal e, s  m nânce singur, s  aib  deprinderi minime de igien  personal . 

A adar, p rin ii i educatoarea î i vor comunica reciproc ori de câte ori simt nevoia sau apare 
ceva nou, date relevante despre stadiul de independen  în autoservire la care se afl  copilul. 

Capacitatea de a audia i de a înv a este bine de a începe înc  din familie, la vârsta de trei ani, 
pentru ca micu ul s  tie s  tac , s  asculte atunci când este necesar. El trebuie s  aib  deprinderea de 
a asculta educatoarea sau colegii, de a fi atent la ce este întrebat, pentru a putea da raspunsuri. 

Consider m c  este de preferat ca p rin ii s  observe comportamentul copilului în leg tur  cu 
aspectele men ionate i s  îi fie al turi, ac ion nd în direc ia dezvolt rii personale a acestuia.  

Pentru atragerea p rin ilor în via a colii, aplic m chestionare. Opiniile i atitudinile p rin ilor 
cu privire la educa ie i la institu ia care o furnizeaz  trebuie investigate cât mai devreme. 
Chestionarele pot fi repetate la interval regulate de timp. 

Atragerea p rin ilor în ini iativele colii ar avea un succes mai mare dac  p rin ii s-ar implica 
direct. 

Comunicarea este un factor decisiv în implicarea p ri ilor . coala trebuie s  gaseasc  canale 
adecvate prin care s  comunice, e-mail, grupuri de discu ii, buletine informative electronice, sec iune 
de tiri în pagina web a colii, blog, etc. 

coala va trebui s  g sesc  resursele necesare pentru proiecte de atragere a p rin ilor în propriile 
ini iative, chiar dac  succesul unor astfel de ac iuni este departe de a fi garantat. 
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O astfel de investi ie este un pe termen lung, în care fiecare b t lie conteaz  i în care fiecare 
victorie trebuie recunoscut  i celebrat .  

Combinând factorul educa ional cu familia i copiii, ace tia din urm  vor avea numai de câ tigat 
în evolu ia lor în plan educativ, moral i social. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. Stan Mariana-Corina 

coala Gimnazial  Osica de Jos, jud. Olt 

 
Familia i coala reprezint  doi factori importan i în cre terea i educa ia copiilor între care 

trebuie s  existe o leg tur  permanent , care se poate realiza prin diferite forme de colaborare. 
Rela ia coal  – familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului, monitorizarea 

permanent  a situa iei sale în procesul de înv are, activit ile sale de petrecere a timpului liber sau 
cauzele care duc la dificult ile colare. Cauzele e ecurilor colare pot fi variate, dar coala le poate 
depista i, atunci când este cazul, poate interveni prin câteva mijloace care pot da rezultate favorabile 
în cre terea randamentului colar, i anume: sfaturi, îndrum ri competente, vizite la domiciliu. 

Rela ia coal -familie este una complex  i, uneori, dificil ; se spune, îns , c  pentru succesul 
academic al copilului, un parteneriat coal -familie este indispensabil. Consilierea p rin ilor fa  de 
propriul copil ar trebui s  pun  accent pe importan a educa iei academice, pentru a- i îndruma copilul 
atunci când apar dificult i i obstacole.  

De ce este important ca p rin ii s  se implice în educa ia colar  a copiilor? 
 Note mai mari: copiii ai c ror p rin i sunt mai implica i au note mai mari i rezultate mai bune 

la teste. Cu cât implicarea p rin ilor e mai mare, cu atât beneficiile pentru copii sunt mai mari.  
 Comportament corespunz tor: copiii ai c ror p rin i sunt implica i în activitatea colar  dau 

dovad  de abilit i sociale superioare i de un comportament colar adecvat. Ei au mai pu ine absen e, 
deranjeaz  mai rar orele i sunt mai con tiincio i în ceea ce prive te efectuarea temelor. 

 Educa ie superioar : implicarea p rin ilor are ca efect direct cre terea calit ii colilor, 
îmbun t irea moralului i a rezultatelor profesorilor, i îmbun t irea percep iei comunit tii asupra 
colii respective.  

 Încredere în sine: atunci când elevii se simt sus inu i, atât acas  cât i la coal , au tendin a de 
a dezvolta o atitudine pozitiva fa  de coal .  

 Încrederea p rin ilor în institu ia colar  cre te: Atunci când p rintele se implic  direct în 
educa ia copilului se simte mai bine în incinta colii, devine mai capabil s  î i ajute copilul i câ tig  
mai mult  încredere în abilit ile sale de p rinte. Un p rinte care e conectat la realitatea colar  a 
copilului sau are anse mai mari de a- i continua propria educa ie.  

Randamentul elevilor la coal  depinde foarte mult de implicarea p rin ilor, iar atunci când 
ace tia nu manifest  interes, randamentul colar este tot mai mult stopat de alte preocup ri i î i 
folosesc timpul haotic prin petrecerea timpului în fa a televizorului sau a calculatorului, rezultatele la 
înv tur  punându-se pe seama colii. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru teme, s  fie disponibili s  le r spund  
la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  citeasc  împreun , s  p streze leg tura 
cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol 
dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului de a deveni un individ de succes. 
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Diringin ii pot folosi o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu 
p rin ii, consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

În concluzie, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. 
Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
construie te cu ajutorul colii se destram  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este 
copilul a c rui formare i intruire va fi perturbat . 

Cei apte ani de acas  sunt foarte relevan i pentru c  în acea perioad  copilul înva  urm toarele 
principii importante în formarea sa ca om: a ti s  te respec i pe tine i pe cei din jur, a te purta cu 
demnitate, conform principiilor i valorilor tale.  

 
 
Bibliografie: 

 
 

Pescaru-B ran, A.- Parteneriat în educa ie familie- coal -comunitate, Editura Aramis, 
Bucure ti, 2004 

Nicola, I.- Tratat de pedagogie colar , Editura Aramis, Bucure ti, 2003 
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FORMAREA ABILIT ILOR DE COMUNICARE                                                       
LA COPIII CU DIZABILIT I MULTIPLE 

 

Profesor de psihopedagogie special  STAN MIHAELA 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Bra ov 

 
Comunicarea este esen ial  pentru fiecare aspect al vie ii noastre. Are impact asupra rela iilor, 

alegerilor, controlului, emo iilor, stimei de sine i exprim rii de sine. Prin urmare, este esen ial s  
avem cu to ii o metod  de comunicare, o oportunitate de a comunica i un subiect despre care s  
comunic m. Pentru a face comunicarea accesibil  tuturor, trebuie s  folosim toate c ile pe care le 
avem la dispozi ie pentru a oferi i a primi informa ii. 

Pentru un copil cu dizabilit i multiple, s  înve e s  comunice este o necesitate vital . Doar 
capacitatea de a- i exprima dorin ele i nevoile, de a în elege i de a se face în eles, de a cere ajutor 
i de a reac iona la cuvintele celor ce-l înconjoar  îl poate ajuta pe copil s  se integreze în familie, în 

comunitatea colar  i, odat  cu maturizarea, în cea profesional , în societate. Aceast  capacitate va 
fi modalitatea de adaptare la lumea înconjur toare, prin intermediul acesteia o persoan  înva  s  
tr iasc  i s  activeze în societate.  

O gre eal  uzual , rezultat  de multe ori din ocul i spaima p rin ilor la aflarea existen ei unor 
deficien e ale copilului lor, este omiterea de a încerca s  comunice cu copilul, de a-i oferi stimuli 
orali, vizuali i tactili de la o vârsta fraged . Ace ti stimuli sunt foarte importan i pentru dezvoltarea 
complet  a limbajului de mai târziu. 

Deficien ele necesit  o abordare care s  satisfac  nevoile specifice ale copilului. Se începe de 
la nivelul actual de dezvoltare al copilului, de la semnalele emise de copil, utilizând capacitatea de a 
vedea, auzi pentru a dezvolta comunicarea. 

Actul comunic rii se realizeaz  cu ajutorul diverselor instrumente, principalele fiind: mijloacele 
expresiv-mimice de comunicare (privirea, mimica, mi c rile expresive ale mâinilor i corpului, 
vocaliz rile expresive); mijloacele obiectual-practice de comunicare (mi c rile locomotorii i 
obiectuale, pozi iile utilizate în scopul comunic rii, apropierile, îndep rt rile, oferirea obiectelor 
adultului, pozi iile ce exprim  protest, încerc rile de a evita contactele cu adul ii sau, din contra, 
tendin a c tre apropierea exagerat  de ace tia);  mijloacele verbale de comunicare (expresii, întreb ri, 
r spunsuri, replici). Copiii folosesc mijloace de comunicare de diferite tipuri, pe care deja le posed , 
atunci când comunic  cu persoanele apropiate din anturajul lor.  

În cazul copiilor cu dizabilit i multiple, care nu folosesc limbajul verbal sau necesit  moduri 
de comunicare adi ionale pentru a comunica eficient, trebuie selectat un sistem alternativ sau 
augmentativ de comunicare.  

Sistemul augumentativ implic  folosirea unor mijloace suportive care suplimenteaz  existen a 
unei comunic ri verbale. Sistemul alternativ implic  metode de comunicare care sunt folosite de c tre 
un copil f r  abilit i de exprimare verbal . 

Selectarea unui sistem augumentativ sau alternativ va depinde de abilitatea motorie, cognitiv  
i senzorial  a fiec rui copil. Cunoa terea poten ialului copilului în domeniul dezvolt rii motorii, 

vizuale i cognitive va ajuta echipa în selectarea unui sistem potrivit. În alegerea unui sistem de 
comunicare echipa trebuie s  ia în considerare preferin ele familiei deoarece suportul familiei este 
esen ial pentru succesul copilului. Dac  exist  re ineri este recomandat  consilierea familiei pentru a 
determina dac  sursa îngrijor rilor are o rezolvare i g sirea unor solu ii care s  fie acceptate.   

Sistemele i modalit ile de comunicare la copiii cu dizabilit i multiple sunt urm toarele: 
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comunicarea nonverbal , obiectele de referin  (obiecte care simbolizeaz  o activitate particular  
semnificativ ), limbajul mimico-gestual, limbajul mimico-gestual adaptat tactil, labiolectura 
(perceperea vizual  a limbajului verbal), folosirea cartona elor cu imagini/poze lipite pe care copilul 
le alege pentru a- i exprima dorin ele, calendare cu imagini/obiecte (cutii compartimentate, albume, 
postere, afi e). 

Recomand rile psihopedagogice referitoare la dezvoltarea comunic rii în cazul copiilor cu 
deficien e aduc în prim-plan vârsta fraged . Cu cît mai devreme începe activitatea de recuperare-
dezvoltare a copilului cu dizabilit i, cu atît mai semnificative vor fi progresele i rezultatele integr rii 
sale în societate. 

 

 

Bibliografie: 

 Millar, D., Scott, J., (1998), What is augmentative and alternative comunication? Capitol în: 
Augmentative Communication in Practice. An Introduction. CALL Centre, Edinburgh 

 Coupe O`Kane, J., Goldbart, J., (1998) Communication Before Speech: Development and  
Assessment. David Fulton Publishers Ltd., London 

 Stanton, N., (1995), Comunicarea. Societatea tiin ific  i Tehnic  SA, Bucure ti 
 www.speechandlanguagekids.com, What are the prerequisites for using an aac device. 
 Warrick, A., (1998), Communication without speech. ISAAC Press 

Despre 
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DISLALIA POLIMORF  

STUDIU 

 

Prof. Stanca Cristina                                                                                  
coala Gimnazial  M dulari - Cerni oara, jude ul Vâlcea 

 

 

Comunicarea prin limbaj este esen ial  în dezvoltarea oric rui om. Ea reprezint  o punte c tre 
ceilal i, dar i c tre scopurile pe care dorim s  le atingem. Atât la copiii s n to i, cât i la cei care au 
diferite deficien e de dezvoltare, tulbur rile de limbaj survenite din diverse cauze împiedic   
în elegerea, recep ionarea, transmiterea anumitor informa ii verbale. 

Importan a comunic rii prin limbaj în integrarea elevului în comunitatea colar , dar i social  
a necesitat urm torul studiu de caz pentru elevul B. F. în momentul în care  am preluat clasa I: 

FI  DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGIC  
 

I.  Date personale 
1. Numele i prenumele  B.F. 

2. Data na terii        14.04.2011 

3. Domiciliu   mediul rural, C.  

II. Date privind mediul familial 
 

Familia Numele i 
prenumele 

Anul 
na terii 

Preg tirea 
colar  

Profesiunea 

Func ia 

Locul de 
munc  

Tata I. 1986 10 clase muncitor  

Mama A. 1990 10 clase casnic   

Fra i      

Surori M. 2013    

 

2. Caracteristicile vie ii de familie 

a. Tipul familiei 
 normal  

b. Climatul familial 
 conflicte mici i trec toare 

c. Persoane influente din afara familiei 
 bunicii ( din partea tat lui) 

III. Date privind starea de s n tate: 
1. Caracteristici ale dezvolt rii fizice 
- este bine dezvoltat din punct de vedere fizic 
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2. Îmboln viri: NU 

3. deficien e, nevoi speciale (senzoriale, motorii) 

- dislalie complex (poliform ),diagnosticat  de logoped: 
- prezint  sunetele: S, , T, , J, G, H, Z, R, CE, CI, GE, GI; 
- aparat fonoarticular complet, dar musculatura este flasc , insuficient dezvoltat ; 
- exprimare deficitar  în ce prive te articularea sunetelor i pronun ia; 
- ritmul vorbirii este precipitat. 
IV. Date privind dezvoltarea proceselor cognitive: 
1. Caracteristici ale proceselor senzorial-perceptive: percep ie complex  (spirit de 

observa ie) 
2. Memoria: bun  
3. Imagina ia: reproductiv  
4. Limbajul: vocabular redus; exprimare greoaie 
5. Nivel de inteligen : inteligen  deasupra nivelului mediu 
6.     Voin a: perseverent, hot rât în corectarea vorbirii. 

V. 1.Conduita elevului în timpul activit ii 
 Atent, particip  activ, cu interes. 

VI. Conduita în grup, integrarea social  a elevului 
 Particip  numai dac  este solicitat 

VII. Caracteristici ale personalit ii 
1. Temperamentul 

 exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, u or adaptabil, 
     vorb re , nestatornic (vorbe te cu copiii în timpul jocului, iar ei încearc  s -l integreze) 

2. Aptitudinile  
a. aptitudini generale: pentru activit i matematice 
b. aptitudini speciale: îi place s  socoteasc , s  deseneze 
3. Tr s turi de caracter în devenire 
a. atitudini fa  de sine: atitudine pozitiv  a de sine 
b. atitudini fa  de ceilal i: deschis , prietenoas  fa  de colegi. 
c. atitudini fa  de munc : harnic, ordonat, organizat. 
4. Interese 
a. activit i preferate în cadrul colii 
- activit i practice 

b. preocup ri de timp liber 

 - jocuri cu sora lui 

5. Alte însu iri semnificative 
 - îi place s  vin  la coal ; 

 - în rela iile cu  copiii este deschis; 

 -  nu are atitudini agresive de respingere fa  de ceilal i copii. 

Definirea problemei - pronun  foarte greu sunetele (în majoritate) ceea ce îi d  o stare de 
timiditate i de agresivitate uneori, cauzat  de incapacitatea de a se exprima.    

Metode de cunoa tere 
 - observa ia permanent  

 - convorbirea 

 - testul 
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PLAN DE INTERVEN II 
 

OBIECTIVUL GENERAL: corectarea i dezvoltarea comunic rii orale în vederea exprim rii 
clare i expresive 

 Obiectiv 1 – Ob inerea sunetelor, exersarea lor pân  la automatizare 

 Activit i  specifice: 

 Exerci ii pentru gimnastica buzelor 
 -  ridicarea buzei superioare, buza de jos r mânând pe loc; 

 -  l sarea pronun at  în jos  a buzei inferioare; 

 -  sugerea buzelor pe  rând, apoi una sub alta; 

 -  se fac buzele tromp , se mi c  la dreapta,  la stânga i se rotesc; etc. 

 Exerci ii pentru gimnastica obrajilor 
 - suptul obrajilor printre m sele; 

 -  rânjetul: buzele se întind puternic în p r i, în sus, odat  cu comprimarea 

       obrajilor i dezvelirea din ilor; 

 -  umflarea obrajilor, pe rând; 

 -  în timpul acestor exerci ii se pot pronun a sunetele: s, z, b, ,m, , etc. 

 Gimnastica limbii: 
 -  scoaterea  limbii din gur , în for  de lopat  în pozi ie orizontal  i 

        strângerea ei între din i; 

 -  cu limba scoas  i gura pu in deschis  copilul va duce vârful limbii în  

        sus, spre nas, în jos spre barb , la dreapta, la stânga; 

 -  lipirea limbii de cerul gurii i desprinderea ei cu zgomot. 

 Gimnastica maxilarelor: 
 -  închiderea i deschiderea gurii cu putere, ajutându-se de mâini; 

 -  dup  ce se va deschide suficient, se va pronun a sunetul „c”  

 - cu limba bine sprijinit  în spatele din ilor incisivi inferiori, se va ap sa  

       puternic maxilarul, apoi se va împinge înainte în sus, se va trage înapoi. 

 Jocuri exerci iu: 
„Sfor itul calului ”,    „Oprim calul” 

„Bate gongul”     „C elul mârâie”. 

 Exerci ii de pronun are a sunetelor „r”, „l”, „s”, „z”, „ ”,„j”, „c”, „b”, „m” . 
 Exerci ii – fr mânt ri de limb  

  Ex. „Ric  nu tia s  zic  r muric ”, „Un pitic” 

 Exerci ii pentru corectarea auzului fonematic  
„Chem m pisica”, „S  nu  speriem p s rile”, „Ce ai auzit?” 

 Imitarea onomatopeelor 
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 Jocuri, exerci ii de emitere 
„ uier  ca mine”, 

„Cine uier  mai tare”, etc. 

Reguli ale comportamentului profesorului pentru reu ita planului de interven ie 

 S -l încurajeze pe elev în tot ceea ce face; 
 S  insiste c  exerci iile de logopedie s  fie f cute în continuare i de specialist; 
 S -l corecteze permanent, f r  a insista foarte mult, ajutându-l  s  treac  mai repede peste 

aceast  corectare; 
 S  vorbeasc  clar i rar tot timpul; 
 S  in  cont de abilit ile copilului : cognitive, afective. 
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Parteneriatul coal  - familie 

 
Profesor înv mânt primar Stanciu Ana 

coala Gimnazial  Nr. 113 Bucure ti 

 

Lumea contemporan  se afl  într-o permanent  evolu ie, care determin  o serie de schimb ri, 
la care omul trebuie s  se adapteze, în vederea dezvolt rii sale pe toate planurile. Se dezvolt  astfel, 
spiritul de competi ie, sus inut fiind de educa ie. În consecin , p rin ii, educatorii, oamenii de afaceri, 
comunit ile locale, guvernele na ionale i statele încurajeaz  sistemele de îmbun t ire a calit ii 
educa iei. O modalitate eficient  de materializare a calit ii este aceea de a implica familia în 
activitatea educa ional , atât acas , cât i la coal . 

Cadrele didactice sunt un mediator principal în implementarea i evolu ia rela iilor dintre 
familie i coal . P rin ii se întorc c tre coal  pentru a fi îndruma i cu privire la dezvoltarea social , 
emo ional  i intelectual  a copilului. 

În baza cercet rilor efectuate în colile din SUA i unele ri din Europa, a reie it faptul c , 
atunci când colile, familiile i comunit ile colaboreaz  ca parteneri, beneficiarii acestei colabor ri 
sunt elevii.  

Parteneriatul educa ional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. El nu 
este doar un concept, ci i o atitudine în sfera actului educa ional. Din acest punct de vedere, 
parteneriatul necesit : 

o Acceptarea diferen elor i tolerarea diferitelor opinii; 
o Egalitatea anselor în cadrul particip rii la o ac iune educativ  comun ; 
o Rela ion ri acceptate de asocia ii parteneriatului; 
o Comunicarea eficace i eficient  între to i participan ii la parteneriat; 
o Colaborare i cooperare. 
 

În abordarea de tip curricular, flexibil  i deschis , conceptul de „parteneriat educa ional” tinde 
s  devin  un concept, tendin  dat  de nevoia cunoa terii, respect rii i valorific rii diversit ii. 
Fiecare individ este diferit în felul s u, diferen ele fiind observate la stilurile de înv are, ritmurile 
dezvolt rii, tr s turile personalit ii, capacit ile, competen ele i comportamentele fiec ruia. Aceste 
diferen e îi confer  fiin ei caracterul de unicitate. 

Parteneriatul coal -familie este una dintre condi iile necesare eficien ei ac iunilor sociale i 
educative bazate pe coal  i comunitate. Familiile î i trimit copiii la coal  în speran a c  acolo vor 
dobândi toate instrumentele pentru a reu i în via . coala îi preia, le ofer  instrumentele necesare i 
îi trimit înapoi în cadrul familiilor lor, sperând c  acestea le vor forma cadrul i le vor furniza tot 
sprijinul necesar, pentru a cre te i a înv a. Speciali tii consider  c  acest cerc este principalul motor 
de dezvoltare i transmitere a informa iilor, drept urmare, tot mai multe unit i colare î i dezvolt  un 
grup organizat, care are menirea de a crea pun i de leg tur  între p rin i i unitate. Acest grup se 
concretizeaz  în comitetul de p rin i, consiliul colii, senatul, camera p rin ilor, etc, iar rela iile dintre 
coal  i familie poart  denumiri precum „implicare parental ”, „parteneriat”, „rela ii coal -familie”. 

Toate acestea au un obiectiv comun, acela al dezvolt rii copilului. 
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Studiile au ar tat c  o comunicare eficient  i eficace între cei doi parteneri, coal  i familie, a 
condus la un efect pozitiv asupra elevului, la toate vârstele. Modul în care partenerii comunic  i 
conlucreaz , influen eaz  decisiv formarea i instruirea copilului. Evolu ia în timp a actului 
educa ional, a rela iilor stabilite între oameni conduce la anumite perturba ii ap rute la nivelul 
canalului de comunicare, cu un efect care nu este tocmai unul constructiv. 

În cadrul parteneriatului, coala, prin principalul s u „pion”, profesorul, are un rol foarte 
important, acela de a stabili, dezvolta i manageria leg turile i rela iile dintre parteneri. În consecin , 
se utilizeaz  tot mai des conceptul de „profesor-manager”, întrucât a a cum un manager are sarcini 
de a- i organiza, controla, coordona si motiva salaria ii, acelea i tipuri de sarcini le are i un cadru 
didactic. 

Rela iile de parteneriat care se stabilesc între cadrul didactic-elev-familie trebuie s  se bazeze 
pe urm toarele obiective: 

- profesorul-manager s  acumuleze cât mai multe informa ii despre preocup rile elevilor; 

- profesorul-manager s  înlocuiasc  imita ia, improviza ia în luarea deciziilor ca metode de 
educa ie definite tiin ific; 

- profesorul-manager s  înlocuiasc  deciziile intuitive cu cele argumentate; 

- profesorul-manager s  preîntâmpine în colectivul de elevi tensiunile i formarea grupelor 
conflictuale; 

- profesorul-manager s  asigure unitate între decizie, ac iune , control i reglare; 

- profesorul-manager s  precizeze clar sarcinile i responsabilit ile elevilor din clas , s  evite 
subiectivismul în rela iile cu elevii; 

- profesorul-manager s  comunice deschis cu p rin ii prin abordarea problemelor activit ii 
educative în ansamblul lor; 

- profesorul-manager s  adopte i s  respecte principiile particip rii active i con tiente a 
elevilor i p rin ilor în activitatea clasei. 

Parteneriatul educa ional trebuie s  in  cont de urm toarele principii, pentru a fi unul eficient 
si orientat spre rezultat: 

o educa ia este orientat  c tre motiva ia i creativitatea elevilor; 
o educa ia este centrat  pe elev, ca subiect al propriei form ri; 
o dominanta ac ional  este bazat  pe dezvoltarea personal  prin ac iuni de autocunoa tere în 

cadrul grupurilor mici; 
o acceptarea diferen elor i tolerarea op iunilor diferite; 
o egalizarea anselor de participare la o ac iune educativ  comun  ( coala, familia, 

comunitatea); 
o comunicarea eficient , colaborare, cooperare între participan i; 
o motiva iile devin prioritare; astfel cadrul didactic-manager urm re te în rela ia de parteneriat 

proiecte de dezvoltare personal  a elevului, motiva ia particip rii i afirm rii, tr irea succesului; 
o interac iuni acceptate de to i partenerii; 
o finalitatea educa iei se exprim  în formarea capacit ilor elevilor de a se adapta mereu la 

situa iile reale sociale, ca participan i activi. 
Parteneriatul educa ional este o form  de comunicare, cooperare, colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educa ional. El presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i ac iuni 
educative între factorii educa ionali. 

Toate formele de activit i realizate în sprijinul func iei educative a familiei respect  
urmatoarele principii: 
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o Confiden ialitatea - semnific  nevoia de a p stra secretul problemelor familiei i a datelor 
culese.  

o Respectul individualit ii - fiecare beneficiar este o persoan  care are dreptul la respect i 
în elegere, la acceptarea sa a a cum este, f r  a se emite în discu ie judec i de valoare. 

o Sinceritatea - cere o imagine cât mai clar  i mai sincer  a problemelor întâmpinate, discu ii 
cu beneficiarii i abordarea cât mai realist  a situa iilor. 

o Recuna terea propriilor limite - este tot o form  de sinceritate i cere ca profesionistul s  
apeleze la un colaborator atunci când singur nu poate g si solu iile. 

o Negocierea solu iilor i respectarea deciziilor beneficiarului - se refer  la nevoia de      a-l 
satisface pe fiecare subiect al demersului educa ional; presupune discutarea tuturor pa ilor în 
programele de interven ie, ca i sprijinirea deciziilor. 

o Nediscriminarea - se refer  la respectul identit ii culturale, etnice, religioase, sociale  a 
beneficiarului. 

o Acordarea unor servicii integrate - presupune apelul la profesioni ti diferi i în anumite 
momente (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, asisten i sociali, medici). 

În societatea contemporan , conceptul de „parteneriat coal -familie” func ioneaz  ca un 
principiu i se individualizeaz  ca o particularizare a principiului unit ii cerin elor în educa ie. 
Practic, acest principiu se define te prin faptul c  trebuie s  se ac ioneze în acela i sens. Astfel, 
hot rârile pe care le ia familia trebuie s  fie în concordan  cu obiectivele pe care le formuleaz  
coala, obiective care îl au în prim-plan pe copil. 
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,,Cei apte ani de acas ” 

Prof. înv. primar Stanciu Camelia                                                                       
coala Gimnazial  Nr. 3 Râ nov 

 
Familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile forme de comunitate i cea care asigur  

evolu ia i continuitatea vie ii sociale. Caracteristicile specifice ale familiei deriv  din multitudinea 
de func ii ale acesteia: fiziologic , psihologic , moral , educa ional , economic  i emo ional . Dac  
rolul moral este bine definit în familie (dragoste, afec iune, în elegere i respect reciproc), atunci 
vorbim de o familie puternic  i integr . La nivel social, structura familiei tradi ionale în care p rin ii 
i bunicii no tri aveau locuri bine definite, a intrat în criza.  

Structura familiei se baza mai mult pe rolul afectiv al mamei. Îns , o dat  cu emanciparea 
femeilor, a integr rii lor în câmpul muncii, s-au produs multe schimb ri sociale în cadrul familiei, 
cum ar fi, planificarea familial  i posibilitatea femeii de a avea i alte activit i în afara maternit ii. 
În consecin , ta ii au început s - i integreze i ei componen a afectiv  în rolul lor familial, ceea ce 
n-a fost întotdeauna u or pentru ace tia. Oricare ar fi organizarea sa etnic , religioas  ori politic , 
familia prezint  o unitate dinamic , capabil  de a se transforma i de a se adapta tuturor 
circumstan elor, lucru care ii permite sa evolueze. Din acest motiv, familia este considerat  prima i 
cea mai important  „ni ” pentru dezvoltarea i evolu ia copilului, datorit  coabit rii permanente i 
dinamicii inter-rela ionale a membrilor s i.  

Educa ia trebuie început  din timpul copil riei. Astfel, implicarea p rin ilor este crucial , mai 
ales în primii ani de via .  Nu degeaba se spune c  cei apte de ani de acas  î i pot spune cuvântul 
asupra comportamentului unui om. Prin urmare, rolul familiei, al p rin ilor în educarea copilului este 
unul cu o însemn tate uria . Mama i tata sunt cei care trebuie s  înve e prichindelul despre primele 
lucrurile cu care acesta poate lua contact. În rest, pe m sur  ce trece timpul, intervin i dasc lii sau 
al i mentori. 

Rolul i scopul educa iei este de a dezvolta abilit i de gândire, de analiz  i de aplicare a 
informa iilor înv ate în diferite circumstan e. Aceasta nu are un final, fiindc  un om se educ  sau pe 
tot parcursul vie ii. Copiii sunt viitorul lumii, fapt pentru care fiecare micu  în parte trebuie s  aib  
parte de un proces riguros de educare. De aceea, trebuie uitate metodele din trecut i folosite altele 
adaptate timpurilor prezente, pentru ca cei mici s  în eleag  cât mai mult din realitatea actual . 

Implicarea p rin ilor în educa ie este obligatorie dac  vor s - i transforme proprii copii în 
oameni responsabili i con tien i, care s  pre uiasc  lucrurile bune în via  i care s  tie cum s  se 
descurce perfect în orice situa ie. Controlul asupra copilului este v zut de unii p rin i prin prisma 
recompenselor i pedepselor. Speciali tii consider  c  este o abordare gre it  în educa ie, pentru c  
func ioneaz  pentru o perioad  scurt  de timp. Ceea ce înva  micu ii este faptul c  nu trebuie s  se 
comporte într-un anumit fel atunci când sunt adul ii de fa , dar, în absen a lor, o pot face lejer. Reu ita 
în via  este garantat  de modul în care sunt educa i i îngriji i copiii mici, mai ales a celor care provin 
din familii cu situa ii sociale dificile. Membrii acestora r mân baza dezvolt rii s n toase, micu ii 
având nevoie de mai multe „ingrediente” pentru a duce o existen  fericit  i pentru a atinge succesul 
în via . Educarea copilului începe înc  de la na tere. Acest lucru ajut  la modelarea personalit ii 
omului. A adar, familia exercit  o influen  adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  din acest 
mediu o mul ime de cuno tin e, atitudini, deprinderi, modele i obi nuin e de comportament. 

Pentru o bun  educa ie a copilului este necesar  conlucrarea familiei cu coala. Buna cunoa tere 
a ceea ce copilul trebuie s  primeasc  i prime te concret din partea familiei, conjugat  cu o munc  
metodic  pe baze tiin ifice, din coal , în condi iile unei bune colabor ri permanente dintre familie 
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i coal , al unei îndrum ri suficiente a familiei reprezint  pârghii de baz  în munca de formare a 
colarului. 
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CEI 7 ANI DE ACAS  

Prof. Inv. Presc.: Stanciu Nicoleta Angelica 

G. P. N Zilsteanca, com. Posta Calnau, jud. Buzau 
 
 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 

p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
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aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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IMPORTAN A CELOR 7 ANI DE ACAS  

Realizat de prof. pt. înv. primar STANCU  ELENA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 

p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
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copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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FORMAREA ATITUDINII PARTICIPATIVE A ELEVILOR 

Prof. St nescu Alina-Nicoleta,  

Liceul Tehnologic Electrotimi , Timi oara 

 

Încerc rile de clasificare a unor forme i modele de înv are exprim  preocuparea cercet torilor 
de a p trunde în intimitatea mecanismelor intelectuale angrenate în activitatea de înv are. La acest 
lucru se referea i Ion Dr gan când ar ta c  defini iile care s-au dat conceptului de înv are in seama 
numai de comportamentele ce urmeaz  s  se ob in  dup  parcurgerea secven ei de înv are. El 
predeaz  pentru analizarea conceptului de înv are într-o tripl  ipostaz : ca activitate, ca proces i ca 
rezultat. 

"Latura fenomenal ", spune Ion Dr gan, ca activitate i rezultat, este cea observabil  i 
cantificabil , în timp ce latura procesual , produs  în con tiin a elevului, este neobservabil , dar 
esen iale fiind, pe de o parte, efectul activit ii pedagogice, iar pe de alt  parte, "cauza" 
comportamentului nou achizi ionat. 

În practica colar , se aten ioneaz  cu prec dere aspectele externe ale înv rii. De multe ori, 
chiar i criteriile dup  care un elev este considerat c  a avut o participare activ  la lec ie se refer  la 
manifest rile lui exterioare: a ridicat mâna, a ie it la tabl , a r spuns la întreb ri, a notat în caiet, etc. 

Ori, dac  ne-am referii la latura procesual  a înv rii ar trebui s  ne întreb m cu ce efort 
intelectual a efectuat el toate aceste ac iuni, la ce nivel au func ionat mecanismele lui intelectuale. 
Pentru c  nu este acela i lucru dac  el a realizat toate aceste sarcini la nivel reproductiv sau dac  a 
avut o contribu ie personal (prelucrarea i sistematizarea informa iei, sesizarea unor esen e, atitudine 
inventiv , creatoare). 

Desigur, nu se poate face o delimitare tran ant  între tipurile de înv are, ele fiind prezente în 
orice act al înv rii. Se impune ca profesorul s  con tientizeze gradul de efort la care sunt supuse 
mecanismele intelectuale i s  acorde dominan  tipului de înv are corespunz tor obiectivelor 
propuse i condi iilor concrete de realizare a activit ii. De asemenea, oricât de mici ar fi copii au 
capacitatea de a se ridica la tipurile superioare de înv are, profesorul trebuind s  fac  cu ace tia 
exerci ii de operativitate i creativitate. Pe baza unor asemenea exerci ii, elevi pot ajunge atât la 
comportamente generale valabile în orice act de înv are, cât i la comportamente specifice înv rii 
unei anumite discipline. 

În întreaga activitate de înv are, psihicul elevului trebuie stimulat la o activitate sus inut , la o 
participare sub tensiunea unui efort intelectual real, o integrare voit  în activitatea de înv are, 
sus inut  de o  motiva ie robust , o angajare creatoare. Efortul intelectual, organizat sistematic, dozat 
i gradat în mod ra ional i diferen iat constituie o exersare care conduce la dezvoltarea personalit ii 

elevului pe toate planurile: cognitiv, afectiv, psihomotor. 

Având în vedere avantajele pe care le ofer  înv area activ-participativ  se caut  c i i 
modalit i de activizare tot mai intens  a elevilor în procesul de instruire i înv are. În raport cu 
specificul no iunilor pe care le vehiculeaz  i cu care opereaz , fiecare disciplin  cunoa te modalit i 
specifice de organizare a condi iilor i de stimulare a elevilor la un activism dus pân  la nivelul 
comportamental atitudinal. 
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Cercet riile experimentale au urm rit depistarea resurselor intelectuale i modiva ionare prin a 
c ror mobilizare se pot ob ine rezultate superioare în activitatea de înv are. 

Concluzii: 

1.Pentru realizarea unui înv mânt activ, este necesar ca profesorul s  se str duiasc  s  
cunoasc , s  con tientizeze modul de func ionare a mecanismelor intelectuale ale elevilor, observând 
cu aten ie efectele pe care le produc anumite maniere de lucru, mijloace i strategii didactice folosite 
în lec ii. În permanen  s  aib  în fa  întrebarea:"Ce se întâmpl  acum în mintea elevilor(sau în 
mintea unui anumit elev)". 

2.În aceast  optic  se inpune a se lua în considerare comportamentele microsistemului numit 
lec ie. Activizarea elevilor în cadrul lec iei nu se realizeaz  numai prin metode, mijloace i tehnici 
didactice selec ionate. De multe ori, acestea conduc la un activism formal, exterior. Este nevoie s  se 
organizeze toate componentele procesului de înv mânt, în primul rând con inutul ra ional, incitant, 
astfel ca ele toate s  provoace i s  sus in  o anumit  "efervescen " intelectual . 

3.Este necesar s  se acorde aten ie deosebit  exers rii, supunerea elevilor la exerci ii sistematice 
i judicios gradate. Participarea se înva  ca i creativitatea. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Ion Dr gan, "Educa ia noastr  cea de toate zilele", Editura Eurobit, Timi oara 
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ÉTUDE: L’impact du rôle des parents sur l’éducation des enfants 

 

Profesor: St nil  Ana-Maria 

Liceul “Preda Buzescu”, Berbe ti 

L’une des clés du succès des enfants est l’implication des parents dans leur éducation. L’école 
n’est pas la seule responsable pour la prospérité intellectuelle des élèves, les parents aussi ont un 
impact durable sur l’apprentissage. C’est pour cela qu’on doit saluer leur engagement sans faille 
envers leurs enfants. 

Sans le dévouement perpétuel à élever et éduquer leurs enfants les professeurs auraient une 
tâche assez difficile dans leur processus éducatif.  

Les parents et les familles élargies ont l'impact le plus direct et le plus durable sur 
l'apprentissage des enfants et jouent un rôle clé dans le soutien de leur éducation. 

Des recherches montrent que lorsque les parents participent à l'éducation de leurs enfants, ces 
derniers sont plus engagés dans leur travail scolaire, restent plus longtemps à l'école et obtiennent de 
meilleurs résultats d'apprentissage. Cela se traduit également par des avantages économiques et 
sociaux à plus long terme. 

Même si le rôle d'un parent dans l'éducation de ses enfants évolue au fur et à mesure que les 
enfants grandissent, il est important de se rappeler que les parents restent des modèles. Leur attitude 
vis-à-vis de l'éducation peut à la fois inspirer les enfants et les responsabiliser au cours de leur propre 
parcours éducatif. 

Le Partenariat mondial pour l'éducation estime que les parents devraient être activement 
impliqués dans l'éducation de leurs enfants et participer aux efforts visant à garantir que tous les 
enfants reçoivent une éducation de qualité. 

Parmi tous les facteurs qui influencent l'éducation de l'enfant de sa naissance à l'âge adulte, la 
famille et l’école jouent un rôle primordial. Cependant, avec les bouleversements profonds qui 
affectent aussi bien la famille que l’école traditionnelle, on constate une confusion croissante quant à 
leurs responsabilités respectives. Tous les deux manquent souvent de repères, surtout face à des défis 
comme les modèles alternatifs fournis par les médias ou à des phénomènes de société complexes tels 
que l’exclusion sociale, la marginalisation ou la violence. 

 L’éducation, depuis la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge adulte, est un mélange de facteurs et 
d’influences. Deux institutions, cependant, jouent un rôle primordial et ont des responsabilités 
éducatives formelles devant la loi et la société : la famille et l’école. 

Les parents ont toujours été et resteront les premiers éducateurs de l’enfant. Ils ont le droit et le 
devoir de mettre en place ses bases intellectuelles et émotionnelles et de développer son système de 
valeurs et d’attitudes, d’autant plus que l’avenir d’un enfant est fortement conditionné durant la 
période préscolaire. Ils doivent aussi exercer leurs responsabilités de parents d’élèves. De son côté, 
l’Etat, par le système éducatif, doit former les jeunes à devenir de bons citoyens et de bons 
professionnels et leur donner les bases d’un apprentissage et développement personnel tout au long 
de la vie. 

Même si ce cadre général de répartition des responsabilités est clair, son application pratique 
devient de plus en plus problématique dans une société contemporaine en proie à des bouleversements 
profonds qui affectent aussi bien la famille que l’école, et non pas moins les liens entre les deux. Les 
changements dans la structure de la famille modifient la répartition classique des rôles, des tâches et 
des responsabilités en son sein. D’autre part, l’avènement de la société d’information pose des défis 
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sans précédent au système éducatif. La famille et l’école sont en plus constamment exposées à des 
facteurs externes tels que les médias (surtout la télévision et Internet), les amis, la communauté etc. 

Dans la situation actuelle, ni les parents, ni les enseignants ne sont, à eux seuls, en mesure de 
transmettre aux jeunes toutes les connaissances, compétences et valeurs dont ils ont besoin pour bien 
s’insérer dans la société. « Parent » reste le seul « métier » qui ne s’enseigne pas formellement, alors 
que l’école, qui détient la connaissance et l’expérience de l’éducation, manque souvent de motivation 
et de moyens. Et quand il s’agit de faire face à des défis comme la surabondance de l’information et 
des modèles alternatifs fournis par les médias, ou à des phénomènes de société graves tels que 
l’exclusion sociale, la marginalisation ou la violence, la famille aussi bien que l’école commencent à 
manquer des repères. 

Face à cette multitude de situations complexes, on constate une confusion croissante quant au 
rôle que doivent jouer les parents et l’école dans l’éducation des jeunes. Ainsi risquent-ils de se 
renvoyer la balle, laissant de côté des problèmes sérieux sans que personne n’en prenne la 
responsabilité. 

 
 

Bibliographie:  

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9134&lang=fr 
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Rolul parintilor si al gradinitei in educatia copiilor 

 

Liceul Tehnologic Balteni                                                                              
Structura Gradinita Nr. 2 Pesteana – Jiu                                                                 

Profesor inv. prescolar Stanoiu Nicoleta - Giorgiana 

 

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educa ia începe din familie, aceasta fiind 
modelul pe care copilul îl imit  i-l urmeaz . În familie copilul î i face preg tirea pentru via .  

Contribu ia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic i scade pe m sur  ce 
etapele de cre tere înainteaz  pe treptele superioare ontogenezei. Aceasta ofer  mediul în care copilul 
se na te, tr ie te primii ani ai vie ii, se dezvolt  i se formeaz  pentru via , reprezentând primul 
instrument de reglare a interac iunilor dintre copil i mediul social. 

P rin ii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz  constant 
înc  din prima zi a vie ii; familia este modelul pe care copilul îl imit . Totodat , modul de via  al 
familiei este principalul reper în via  al copilului. Comunicarea intrafamilial  influen eaz  decisiv 
dezvoltarea psihofizic  a copilului, formarea personalit ii lui.  

Copiii î i observ  proprii p rin i cum ac ioneaz  în rolul de p rin i. Primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimenta ie s n toas ), 
acestea constituind suportul dezvolt  o component  important  in actul de educare a copilului 
pre colar o constituie procesul informativ-educativ la care contrrii ulterioare i î i pun amprenta 
asupra întregii personalit i. 

Tot în familie, copilul î i însu e te limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprim rii depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia interac ioneaz  i îi solicit  
pe copii. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc. 

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult, p rin ii oferind copilului 
exemple de comportamente în diferite contexte. 

De la p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce este bine i ce este r u, ce este drept i ce este 
nedrept, ce este frumos i ce este urât în comportamente. Ei sunt primele modele pentru modul în care 
s  ac ioneze ulterior. 

La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care desf oar  un amplu 
proces instructiv-educativ i are cadre cu preg tire profesional  corespunz toare, ce aplic  metode i 
procedee pedagogice consacrate. 

Educatoarea grupei trebuie s  cunoasc  specificul fiec rui stadiu de dezvoltare a copilului, 
disponibilit ile intelectuale precum i particularit ile lui comportamentale i caracteriale. Ea se 
preocup  de socializarea pre colarului prin integrarea lui în mediul gr dini ei, oferindu-i prilejul s  
cunoasc  mediul înconjur tor, organizând vizite în împrejurimile gr dini ei, în cartier, în ora , la 
coal , la locul de munc  al p rin ilor etc.  

Treptat, cu mult  r bdare, educatoarea este cea care cultiv  încrederea în propriile posibilit i 
ale copiilor, integrând în jocuri i activit i copiii timizi, efectuând munca suplimentar  
individualizat  cu copiii cu deficien e verbale, folosind jocul i juc riile existente pentru a-i apropia 
de acestea. 
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Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia iar acest rol deriv  din faptul c  
este un serviciu specializat, cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vârste 
cuprinse între 3-6/7 ani. 

Exist  dou  dimensiuni principale ale implic rii reciproce a institu iei de înv mânt i familiei 
în favoarea copilului: dimensiunea rela iei copil - p rinte i dimensiunea rela iei gr dini  - familie. 

Dimensiunea rela iei copil - p rinte vizeaz  controlul frecven ei, al rezultatelor colare, 
îndeplinirea sarcinilor i sus inerea spiritual  i material  a activit ii didactice a copilului. Cealalt  
dimensiune se refer  la alegerea unit ii de înv mânt, la contactele directe ale p rin ilor cu cadrele 
didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice i asocia iile p rin ilor, 
reuniunile de informare a p rin ilor cu privire la diferite con inuturi i metode colare. 

Rela ia gr dini  - familie nu se poate constitui f r  asigurarea unei condi ii de baz , 
fundamental : cunoa terea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. 
Educatoarea trebuie s  cunoasc  mai multe aspecte ale vie ii de familie, deoarece aceasta o ajut  în 
cunoa terea i în elegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. 

 Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia dat  în aceasta institu ie nu va avea rezultate bune, 
dac  nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile copiilor. Nu putem educa în mod just un copil 
f r  a-l observa atent, f r  a-l studia, f r  a-i în elege personalitatea. 

C ldura raporturilor dintre p rin i i educatoare, încrederea i respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informa ii - pentru care trebuie s  g sim întotdeauna timpul necesar. Educatoarea 
poate ajuta familia în cel mai simplu i natural mod s  urmeze calea just  în raporturile cu copilul 
s u, s  previn  îndep rtarea lui sufleteasc , s  înl ture eventualele caren e educative. Complexitatea 
problemelor lumii contemporane cere deschiderea i flexibilizarea raporturilor în parteneriatul 
educa ional.  

Implicarea, ca agen i ai educa iei, a diferitelor institu ii i persoane din comunitate dezvolt  în 
prezent o imagine complex  i dinamic  a influen elor educa ionale. Gr dini a, fiind puntea de 
leg tur  cu familia, are i menirea de a asigura p rin ilor asisten  de specialitate, informându-i asupra 
etapelor de evolu ie a copiilor i venind în sprijinul celor ce întâmpin  dificult i în în elegerea rolului 
de p rin i i în îndeplinirea cu succes a educ rii copiilor. 

Cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu p rin ii sunt: când p rin ii 
aduc copiii la gr dini ; la sfâr itul programului, când p rin ii î i iau copiii de la gr dini ; cu prilejul 
diferitelor evenimente festive ce se organizeaz  la nivelul gr dini ei: s rb tori diverse, festivit i de 
început de ciclu ori la sfâr it de ciclu pre colar; vizite la domiciliu, lectorate cu p rin ii, consulta ii 
pedagogice. Cu cât cunoa tem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu 
ele. Cu cât p rin ii vor cunoa te mai bine programul educa ional, cu atât va fi mai coerent  influen a 
ambilor factori educa ionali i a ambelor medii educa ionale. Cu cât colaborarea dintre educator i 
p rin i este mai strâns  cu atât mai bine ambii actori vor cunoa te mai bine copilul. 

Dialogul educatoare-p rinte se poate organiza, fie individual prin consulta ii, cu fiecare familie, 
fie în adun rile organizate cu p rin ii; se informeaz  reciproc, ceea ce contribuie atât la buna 
desf urare a procesului educa ional din gr dini , cat i la o buna educa ie în familie. Dar, dialogul 
deschis bazat pe încrederea reciproc  cere timp pentru a fi cl dit. 

Participarea p rin ilor la activit i ale grupei reprezint  un alt prilej de cunoa tere a p rin ilor, 
dar i un mod prin care ace tia sunt familiariza i cu programul grupei, cu con inutul i metodele 
didactice, cu materialele didactice i mijloacele necesare desf ur rii activit ilor, cu modul de 
comunicare i abordare a situa iilor problematice, cu semnifica ia respectului fa  de copil. Rela ia 
p rinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor rela ii pozitive între familie-gr dini , la o 
coeren  a practicilor educa ionale i a cerin elor referitoare la copil. 
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Vizitele periodice la domiciliu vor fi programate la momentele convenabile acesteia i-i ofer  
educatoarei posibilitatea de a cunoa te familia i copilul în mediul lor propriu. 

Parteneriatul gr dini -familie se poate realiza i prin întâlnirile formale cu to i p rin ii 
desf urate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea gr dini elor i asocia ia p rin ilor. În 
cadrul acestor întâlniri p rin ii trebuie implica i în luarea unor decizii menite s  asigure securitatea 
copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunz tor pentru men inerea s n toas  a copilului. 

Participarea p rin ilor la excursii, vizite, serb ri, anivers ri. La serbare pot participa p rin i i 
rude ale copiilor. P rin ii por fi implica i nu doar in organizarea acestor evenimente, dar pot veni i 
cu sugestii, propuneri de teme, de activit i. 

Lectoratele cu p rin ii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagand  pedagogic  în 
rândul comunit ii. P rin ii de la un întreg nivel beneficiaz , în cadrul lectoratelor, de prezen a i 
consilierea unor speciali ti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentan i ai institu iilor cu 
care gr dini a deruleaz  programe în parteneriat (poli ie, dispensar medical, institu ii culturale, ONG-
uri). Comitetul de p rin i al grupei, ales anual, constituie nucleul colabor rii gr dini ei cu familiile 
copiilor, fiind forul organizat în vederea g sirii i aplic rii de solu ii viabile la problemele de ordin 
socio-gospod resc. 

Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula interesul i 
curiozitatea p rin ilor. Consultarea unora dintre acestea (c r i, bro uri, referate, planuri de interven ie, 
etc.) contribuie la l rgirea  experien ei pedagogice a p rin ilor i, implicit, la o implicare potrivit  în 
anumite situa ii educa ionale. 

Realizarea unor afi e speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condi ii 
corespunz toare de via , de activitate intelectual , de hran  etc., pentru eliminarea exploat rii 
copiilor, determinarea p rin ilor a- i integra copiii în activit i recreative, în cluburi ale copiilor etc. 

Factorii de modelare a personalit ii umane trebuie s  interac ioneze ca un tot unitar, sub forma 
unui sistem bine închegat, pentru atingerea elului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este 
nevoie de un schimb permanent de informa ii, de completare i valorificare a influen elor dirijate spre 
micul înv cel. 
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Educa ia religioas  în cei apte ani de acas  

 

Prof. St nu  Ani oara - Georgeta                                                                       
coala Gimnazial  ugag 

 
Educa ia profund religioas  a copiilor constituie o îndatorire permanent  i de c petenie a 

p rin ilor: „Cuvintele acestea s  le s de ti în fiii t i i s  vorbe ti de ele când ezi în casa ta, când e ti 
pe cale, când te culci, i când te scoli, s  le legi ca semn la mân  i s  le ai ca o t bli  pe fruntea ta” 
(Deuteronom 6, 6-7). Educa ia  religioas  trebuie s vâr it  de timpuriu: „deprinde pe tân r cu purtarea 
pe care trebuie s  o aib , atunci când va îmb trâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6) 

Cei ,, apte ani de acas ’’, ca i lipsa lor, marcheaz  destinul fiec rui om. Dac  în familie, nu 
doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adev r, bine, frumos, dragoste, respect, toleran , ci copilul 
a i sim it cum e s  fii iubit, a fost obi nuit s  manifeste dragoste fa  de cei dragi, s -i respecte pe cei 
mai în vârst , s  spun  adev rul, tiind c  va fi tratat cu îng duin , s  aprecieze binele i frumosul, 
s  se îngrijeasc  de cele sacre, acest copil va cre te iubitor, politicos, tolerant, responsabil. P rin ii, 
dac  doresc s  aib  copii buni, în elep i i s n to i, trebuie ca ei s  fie mai întâi buni, credincio i, 
ascult tori de Biseric  i plini de frica Lui Dumnezeu.  

În „cei apte ani de acas ” e bine s  fie sus inute micile pasiuni ale lor i s  le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colec iona diferite obiecte, de a face sport. Dar este i mai 
bine s  li se solicite ajutorul în treburile mai u oare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 
ani!). Munca f cut  cu m sur  (“S  preg tim masa”; „S  m tur m i s  tergem praful împreun ”; 
„S  adun m i s  distribuim la locul lor: juc riile, c r ile, h inu ele”…), înso it  de rug ciune, este 
de mare folos. Munca echilibrat , în familie sau în colectivitate, d  s n tate fizic  i psihic , 
vindecând lenea, egoismul i cultivând jertfelnicia. Numai cu mult  str duin  i cu ajutorul lui 
Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoa te bucuria m rturisit  de Prooroc: „Iat , eu i fiii pe 
care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18 

A da copiilor o cre tere în dragostea de Dumnezeu i în duh cre tinesc i a-i preg ti pentru via a 
cea ve nic , aceasta-i datoria sfânt  a tuturor p rin ilor cre tini, s  fac  din copil un “atlet al lui 
Hristos”. De aceea Sfântul Apostol Pavel, când vorbe te cre tinilor din Efes despre obliga iile lor, 
între altele le porunce te: “ i voi, p rin ilor, cre te i pe copiii vo tri în mustrarea i înv tura 
Domnului” (Efeseni 6, 4). 

Caracterul copiilor nu se formeaz  doar prin cuvinte i activit i, ci i prin exemplul de via  al 
p rin ilor. Leg tura armonioas  cu p rin ii, intens  la vârsta copil riei, este componenta principal  a 
form rii lor. Dimpotriv , lipsa armoniei în rela iile dintre p rin i influen eaz  negativ întreaga via  a 
copiilor. 
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EDUCA IA ÎN FAMILIE 

 

PROF. ÎNV. PRE COLAR STARPARIU VALERIA 

GR DINI A P. N. NR. 1 PODURI, BAC U 
 

 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc,, cei 
7 ani de acas ”. Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  
aib  încredere în propriile for e. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee de 
siguran  îi creeaz  deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament. Copilul care 
se simte apreciat de p rin i percepe în mod pozitiv regulile transmise de ace tia, el realizeaz  c  
p rin ii îi acord  aten ie, c  sunt preocupa i de ceea ce face.       

Educarea copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca regulile s  
nu se transforme în disciplin  de fier. Pentru c  el în elege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 
ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizeaz  ce e bine i ce e r u.  Pân  la 2-3 ani, copilul nu poate 
vedea dincolo de propriile nevoi, a a încât nu este tocmai indicat s  îi pretindem unui copil de 2 ani 
s  împart  voluntar juc ria cu alt copil. La aceast  vârst  este nepotrivit s  oblig m copilul s  fac  
ceva.                   

Copilul de 2 ani nu poate în elege c  mama a avut o zi grea, c  atunci când mama vine acas  
trebuie s  îi acorde aten ie, s  se joace împreun . Dar chiar dac  la 2-3 ani copilul nu este suficient 
de matur pentru a ti ce e bine i ce e r u, asta nu înseamn  c  îi facem toate poftele sau c  îl l s m 
s  fac  orice. Este necesar s  fix m limite, întrucât copilul trebuie s  înve e ce înseamn  a teptarea, 
amânarea dorin elor. La aceast  vârst  îl putem înv a formulele de polite e. Îi ar t m cum i când se 
spune bun  ziua, te rog, mul umesc, la revedere, iar copilul înva  prin imita ie. La vârsta de 3 la 5 
ani: copilul începe s  fie capabil s  împart  juc riile, î i dezvolt  sim ul binelui i al r ului, este 
con tient când face un lucru bun sau un lucru r u, observ  reac iile p rin ilor în fa a comportamentului 
s u, apreciaz  recompensele, dar con tientizeaz  i semnifica ia pedepsei. De asemenea, acum este 
momentul pentru a-l înv a bunele maniere: ce se cuvine i ce nu la mas , într-o vizit , în parc, la 
gr dini . A-l înv a bunele maniere este îns  un proces de durat , care va prinde contur în fiecare zi, 
iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direc ia corect  sunt întâmpl rile curente din 
spa iul familial. Masa al turi de membrii familiei, mersul la cump r turi, vizitele la bunici sau 
prieteni, sunt tot atâtea momente în care copilul este obi nuit cu bunele maniere.    

Între 5 i 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la gr dini , st  cu rudele i, pentru 
c  nu va mai fi tot timpul al turi de p rin i, este necesar s  îi dezvolta i mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii i adul i. Trebuie s  poat  purta o conversa ie cu adul ii, s  î i 
argumenteze punctul de vedere în discu iile cu ceilal i copiii de aceea i vârst , s  intervin  în 
discu iile din familie, s  vorbeasc  la telefon.  Trebuie încurajat s  se exprime, l sa i-l s  termine ce 
are de spus i nu îi face i observa ii în public.  

Replicile de genul "taci din gur , c  e ti mic i nu ai dreptul s  vorbe ti" sau prelegerile inute 
în public nu fac decât s  umileasc  i s  inhibe copilul.P rin ii sunt modele pentru copil. Degeaba îi 
spunem copilului s  nu mai ipe prin cas  dac  el aude frecvent certuri între p rin i. Sau este ineficient 
s  îi atragem aten ia c  nu a spus mul umesc la magazin dac  în familie nu aude niciodat  acest 
cuvânt.     
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Cea mai pre ioas  recompens  pentru copil nu este cea material  (dulciuri, juc rii, bani), ci 
exprimarea mul umirii i bucuriei pe care p rin ii i le arat  când face o fapt  bun , sau are un 
comportament corect. Este important s  îl l ud m ori de câte ori se dovede te bine crescut. 
Exprimarea sentimentelor este eficient  i în administrarea pedepsei. Dezam girea, nemul umirea 
p rintelui, ignorarea ,dau rezultate mai bune decât o ceart  sau o palm .   

Cei apte ani de acas  reprezint  perioada de formare ini ial  a personalit ii copilului, perioada 
apari iei primelor rela ii i atitudini a deta rii, desprinderii copilului de câmpul perceptiv; este 
perioada de cea mai mare organizare i sistematizare a comportamentelor; este perioada cea mai 
puternic marcat  de spectaculoase salturi cantitative i calitative ale copilului. De aceea este impetuos 
necesar s  punem bazele personalit ii copilului în conformitate cu cerin ele morale ale societ ii.  

Formarea deprinderilor de comportament civilizat la copii, ca element component al 
comportamentului socio-afectiv, constituie o sarcina de mare complexitate i dificultate atât pentru 
p rin i, cât i pentru institu ia de înv mânt pre colar. Copil ria, prin excelen  este simbolul 
bucuriei i al zborului uman,  competi ia omului cu el însu i, în propria-I devenire, autodes vâr ire i 
afirmarea sa ca valoare uman ; este sinteza celor mai de pre  valori ale vie ii: pacea, în elegerea, 
adev rul, binele i frumosul, bucuria i fericirea; este perioada de autodep ire pentru a- i lua în 
st pânire propria sa devenire uman  i afirmarea personalit ii fiecarui om; este partea cea mai 
frumoas  a vie ii cu cele mai infinite valori formative!     

Zicala despre ,,cei apte ani de-acas ” rezist  timpului prin marele adev r care-l con ine: copiii 
apar in copilariei! Ei reprezint  cea mai scump  zestre a p rin ilor, cea mai mare bucurie i bog ie. 
Ast zi îns  nu mai putem vorbi doar despre ,,cei apte ani de-acas ” deoarece copilul nu este doar al 
p rintelui decât o scurt  perioad  de timp (1-3ani), copilul fiind inclus, de la vârsta de 2-6/7 ani în 
diferite forme educa ionale precum înv mântul pre colar. Normele de conduit  se înva  în familie 
urmând ca ulterior s  se consolideze i s  se îmbog easc  în societate, iar societatea va fi a a cum 
am preg tit-o noi copilului, prin educa ia început  în familie i gr dini , continuat  în coal  i în 
societate de-a lungul întregii vie i.  
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IMPORTAN A CELOR APTE ANI DE ACAS  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STATE ANCA-ELENA                                                           

C. GIM. COMUNA ROBEASCA – BUZ U 

 

„Cei apte ani de acas !” ... o expresie des întâlnit , îns  din ce în ce mai pu in în eleas  de unii 
p rin i din p cate. 

Omul prin natura sa, face de-a lungul vie ii sale parte din mai multe grupuri. Primul grup din 
care face parte, f r  voia sa, este familia, apoi urmeaz  grupul de prieteni, grupul de colegi (la coal , 
mai apoi la locul de munc ) i multe alte grupuri în func ie de pasiuni, dorin e sau nevoi. 

Lumea de ast zi este o lume în care respectul fa  de cel lalt este din ce în ce mai alterat, astfel 
încât este foarte greu pentru p rin i s - i creasc  proprii copii în spiritul bunelor maniere. Cu toate 
acestea trebuie s  recunoa tem faptul c  o bun  educa ie în familie va cânt ri mai greu i va câ tiga 
mereu în fa a celorlal i. 

„Cei apte ani de acas ” reprezint  totalitatea normelor, regulilor, informa iilor, ideilor, 
experien elor pe care le acumuleaz  copilul în cadrul familiei, reprezint  baza pe care acesta i-o 
formeaz  în primii ani de via . Aceast  baz  este indispensabil  i necesar  pentru ca micul colar 
s  se poat  integra în noul mediu colar.  

Atât la gr dini , cât i la scoal  exist  reguli i norme, de bun sim , care u ureaz  demersul 
didactic de predare – înv are – evaluare. Reguli precum „ Ne salutam reciproc!”, „Nu vorbim cu 
gura plin !”, „ St m frumos pe sc unel!”, „Vorbim pe rând!”, „Ridic m mâna atunci când dorim s  
ne exprim m!”, „Îl ascult m pe cel care ne vorbe te!”, „ Spunem te rog i mul umesc!” i altele 
asem n toare sunt reguli care în mod normal sunt înv ate acas , în cadrul familie. Unui copil care 
are cei apte ani de acas  îi este mult mai u or s  se integreze în noul mediu colar, iar cadrelor 
didactice le va fi mult mai u or s - i desf oare activitatea didactic , f r  a fi nevoite s  fac  educa ie 
civic  în timpul activit ilor didactice. 

S-a dovedit tiin ific faptul c  prin imita ie copilul acumuleaz  mai multe informa ii, el face 
ceea ce vede, prin urmare micul colar vine la coal  cu un bagaj f cut de familia sa. Comportamentul 
copiilor reprezint  comportamentul p rin ilor. Cu cât acumuleaz  informa ii corecte, norme civice i 
sociale de bun sim , copilul se va integra mult mai u or în noul grup, se va sim i apreciat i implicat 
în via a colar .  

Raportându-ne la realitate, trebuie s  recunoa tem c  nu prea mai exist  practic cei apte ani de 
acas , deoarece copiii sunt inclu i în sistemul educa ional înc  de la vârste mult mai fragede, îns  
ideea de baz  a acestei expresii r mâne valabil  i anume Normele de conduit  se înva  în familie. 
În familie se deprind reguli de bun  purtare, a a cum în clasele primare se pun bazele cititului i 
scrisului. coala, împreun  cu alte medii educa ionale nu pot decât s  confirme sau s  consolideze 
normele deja deprinse din familie. 

Acas , copilul al turi de p rin ii s i, î i consolideaz  anumite deprinderi, abilit i care 
contribuie la autonomia acestuia, la convie uirea social , s n tatea, igiena i protec ia lui. Astfel 
copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  i s  î i însu easc  modele la care se poate 
raporta în devenirea sa ca adult. 
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În momentul în care copilul începe coala, acesta se împarte între familie i cadrele didactice 
din coal , care vor continua lucrarea început  în primii ani de via  de c tre familie, vor încerca s  
umple anumite goluri din procesul instructiv-educativ, ajutându-l pe acesta s  în eleag  anumite 
probleme.  

„Cei apte ani de acas ” reprezint  perioada cea mai important , fiind temelia pe care se 
cl de te o fiin  cu diverse aptitudini, nevoi, dorin e i preferin e, cu un comportament normal sau 
deviant. Copii cresc i se formeaz  în via  într-un univers pe care îl creeaz  p rin ii. 

Un copil cu bune maniere va deveni un adult politicos, elegant i apreciat. Bunele maniere 
reprezint  o carte de vizit  în toate situa iile. 
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CEI 7 ANI DE ACAS  I TIPOLOGIILE PARENTALE 

PROFESOR NV. PRE COLAR STATE FLORENTINA – CLAUDIA 

GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIE TI 

 
“Educa ia începe acas . Nu po i da vina pe coal  c  nu i-a înv at copilul ceea ce nu l-ai înv at 

tu.” – Geoffrey Holder 
 
Cei 7 ani de acas  reprezint  o oglind  a educa iei pe care p rin ii o ofer  copiilor în prima parte 

a copil riei. Speciali tii sus in c  regulile de comportament i educa ie oferite în primii 7 ani de via  
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educa ia unui copil nu const  numai în a-l 
înv a s  scrie, citeasc  i a deveni un bun exemplu la coal . Educa ia se reflect  în toate domeniile 
de dezvoltare: social , psihologic , intelectual-cognitiv  etc. 

În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Exist  mai multe modalit i i strategii diferite de raportare a parin ilor la proprii lor copii, iar 
acest fapt duce la conturarea unor efecte educative specifice asupra personalit ii acestora. n 
literatura de specialitate s-au conturat câteva profile tipologice ale comportamentului parental. Astfel, 
Rose Vincent, în “Bulletin de psyhologie”, prezint  câteva tipuri de conduita parental  unitar , 
eviden iind i efectele lor asupra personalit ii copiilor: 

1. P rin ii rigizi impun copiilor ideile, opiniile, modul de a tr i i a vedea, obi nuin ele lor, f r  
nicio abatere i f r  s  in  cont de particularit ile individuale ale fiec ruia. Asemenea parin i 
întip resc în mintea copiilor repere foarte precise în timp i spa iu, care pot ajuta la în elegerea lumii 
înconjur toare. Dac  îns  rigiditatea se combin  cu o îngustime de vederi i de interese, vor ap rea 
drept consecin e în dezvoltarea copiilor unele atitudini de infantilism i renun are, iar mai târziu o 
s r cie a personalit ii. 

2. P rin ii boemi las  copiii mai mult în seama altor persoane sau în voia lor. Drept consecin e, 
poate s  apar  la copii o lips  de prezen  care s  provoace o del sare moral , lipsa unor puncte de 
reper în via  i a unei baze suficiente care s  le garanteze un sentiment de securitate.  

3. P rin ii anxio i fac ca asupra copilului s  planeze o presiune, deoarece acesta se simte spionat 
i strict supravegheat. Deoarece, din gesturile sale se na te teama, copilul ajunge la un fel de 

deposedare de el însu i. Aceasta deposedare este maxim  în cazuri extreme, în care copilul devine 
prilej sau mai curând de in tor al tuturor temerilor pe care p rin ii au reu it mai mult sau mai pu in 
s  le ascund  în subcon tient. 

4. P rin ii infantili refuz  s  se autodefineasc  în calitate de p rin i i se retrag din fa a oric rei 
responsabilit i, fiind, de regul , prea absorbi i de propriile lor probleme de afirmare personal . 
Aceast  dep rtare se anuleaz  uneori brusc, p rin ii adoptând o pozi ie prea apropiat  de cea a 
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copilului, printr-o identificare exagerat . Drept consecin , copilul unor parin i infantili, risc  mai 
târziu s  fie permanent exclus de la c utarea propriului eu.  

5. P rin ii incoeren i se caracterizeaz  printr-o mare instabilitate privind modul de rela ionare 
cu copiii. Activitatea educativ  prezint  multiple neregularit i, exigen ele cele mai nem surate 
alterneaz  brusc cu perioade de libertate total . Dac  copilul nu are la îndemân  un personaj 
“puternic”, cu care s  poat  stabili rela ii continue, cum ar fi cazul unui unchi, unei m tu i, unui bunic 
care, f r  s  se substituie p rin ilor, le ofer  un model de identificare solid, el va prezenta adesea o 
stare cronic  de descump nire.  

6. P rin ii prea indulgen i nu manifest  nici un fel de limita si nici un fel de rezerv  în a acorda 
copilului tot ce acesta î i dore te. Drept consecin , copilul nu va putea mai târziu s  suporte nici o 
frustrare, cultivând totu i un anumit sentiment de vinov ie. 

7. P rin ii prea tandri creeaz , de regul , un climat prea înc rcat de stimulente afective, fiecare 
p rinte rev rsându- i f r  nicio rezerv  întreaga lui afectivitate. Asemenea atitudini pot favoriza 
uneori conturarea la copii, pe m sur  ce cresc, a unor comportamente deviante pe linie sexual . 

8. P rin ii zeflemitori consider  si îl trateaz  pe copil ca fiind un mic obiect cu care se amuz . 
Efectul cel mai nociv al acestei zeflemisiri permanente este formarea la copii a unei atitudini de 
ap rare batjocoritaore care atrage dup  ea o r ceal  a sentimentelor i a gândirii. 

 
Stiluri educative ale familiilor contemporane 
 
Elementul cel mai important de care depinde calitatea i eficien a educa iei în familie este stilul 

educativ al acesteia. Stilul educativ al familiei este modelul orientativ al ac iunilor educative în 
familie, amprenta subiectiv  care caracterizeaz  mediul respectiv. Practic, fiecare familie are stilul ei 
educativ. Acesta este în principal dependent de stilul parental, cu care se i confund  de multe ori. 
Stilul parental se refer  la modul p rin ilor de ac ionare asupra copiilor i este o unitate armonic  sau 
dizarmonic  între stilurile personale de ac ionare ale celor doi p rin i. 

Exist  o multitudine de determinante ale stilului educativ în familie. Aceasta se refer  la 
coordonatele exterioare i la variabilele interne ale vie ii de familie. O serie de speciali ti consider  
c  atmosfera familial , climatul familial, tehnicile de influen  ale familiei se pot identifica cu stilul 
educativ. 

Stilul educativ este o expresie utilizat  în mod ra ional, vizând natura i caracteristicile 
raporturilor familiale în cadrul c rora se realizeaz  procesul educa iei. Analiza acestui aspect se poate 
realiza i în func ie de urm toarele determinante: 

• socio-culturale i de clas , cum ar fi: mediul general, modelele culturale i educative generale 
i particulare, tradi iile, instruc ia primit , gradul de cultur , condi ia social , structura familiei etc.; 

• socio-economice, dependente de profesiile dezvoltate de p rin i;  
• psihologice individuale, unde se identific  anumite caracteristici date de personalitatea 

p rin ilor i a copiilor din familie; 
• psihologice – interindividuale, care se descriu în func ie de modul de rela ionare tipic în 

familie i de tradi ia interiorizat  a modelelor culturale i educative. 
Tipurile (modelele) de stil educativ în familie se pot clasifica în func ie de dou  axe de analiz : 

rela ia autoritate – liberalism (constrângere – permisivitate) i rela ia dragoste – ostilitate (ata ament 
– respingere). Indicatorii utiliza i pentru analiza primei axe reflect  constrângerile impuse de p rin i 
în activitatea copiilor, responsabilit i ce sunt atribuite acestora, modul de exercitare a controlului 
parental, rigoarea cu care se aplic , controlul respect rii regulilor etc. 

În a doua ax , indicatorii se pot reflecta în: gradul de angajare al p rin ilor în activitatea copiilor, 
sprijinul acordat copiilor, timpul alocat pentru educa ie, receptivitatea la problemele noilor genera ii, 
st rile emo ionale raportate la nevoile copiilor etc. 

Cele dou  variabile importante, controlul parental i sprijinul parental, se pot combina în trei 
tipuri de stiluri educative: 

934



 Permisiv, caracterizat de un nivel sc zut al controlului, asociat cu identificarea st rilor 
emo ionale ale p rintelui i ale copilului. Controlul este slab i responsabilit ile i nomele de 
conduit  sunt pu ine. 

 Autoritar, care asociaz  un control puternic cu o sus inere slab  în activitatea copilului. 
Acestuia i se impun reguli i norme foarte rigide. 

 Democrat, care combin  controlul sistematic cu sprijin parental. P rin ii formuleaz  reguli 
i controleaz  respectarea lor, dar nu le impun. Sunt deschi i la schimburi verbale cu copiii, 

explicându-le ra iunile pentru care trebuie s  respecte regulile i situa iile în care se aplic , stimulând 
totodat  autonomoia lor de gândire.  

Al i cercet tori identific  stiluri directive (autoritare) i stiluri non-directive (liberale). 
Indiferent de stilul educativ, fiecare p rinte proiecteaz  pentru copilul lui anumite aspira ii i dorin e 
pe care nu le-a realizat în via . Pentru fiecare p rinte, copilul constituie un viitor nou. Indiferent de 
posibilit ile copilului i în grade diferite, inând cont de particularit ile personale, p rin ii consider  
propriul copil o ans  de a nu repeta gre elile pe care l-au f cut ei în via . Majoritatea repet  modelul 
educa iei pe care au primit-o sau fac exact contrariul, dac  au fost nemul umi i de propriii p rin i. 

Nu toate familiile sunt orientate de acelea i valori i atitudini educative. Diversitatea rezult , în 
parte, din structura social . Numero i autori sesizeaz  c  p rin ii apar inând unor categorii socio-
economice diferite transmit copiilor valori diferite: în clasele de mijloc i superioare, sunt valorizate 
autonomia i st pânirea de sine, imagina ia i creativitatea, în timp ce în clasele populare accentul 
este pus pe ordine, cur enie, obedien , respect al vârstei i al regulii exterioare, respectabilitate, 
capacitatea de a evita problemele.  

To i p rin i î i iubesc copiii, îns  forma de exprimare este diferit  i mai mult sau mai pu in 
ascuns  de forme specifice i personale. În mod firesc, pentru fiecare p rinte, copilul este un „bulg re 
de aur”. El îl vede frumos, bun, demn de încredere. Unii o recunosc deschis, al ii se feresc s  o arate. 
De i exist  numeroase nuan e, în general, valorizarea copiilor i încrederea în for ele proprii sunt 
independente i se realizeaz  în primul rând în familie.   
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ROLUL GR DINI EI I AL FAMILIEI ÎN EDUCA IE 

 

Prof. Înv. Pre colar Stavrositu Mihaela 

Gr dini a cu program prelungit “Gulliver” Constan a 

 
Func ia central  a educa iei este aceea de formare i dezvoltare permanent  a personalit ii 

individului cu scopul integr rii sociale optime. Omul este în permanent  interac iune cu factorii 
sociali ai existen ei sale. 

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copil riei mici, când intervin 
primele contacte sociale i experien e de via  (socializarea primar  sau socializare de baz ), i 
continu  de-a lungul vie ii omului, odat  cu dobândirea unor statusuri i roluri succesive (socializare 
continu  sau secundar ). 

Mediul familial ocup  un loc central în multitudinea factorilor determinan i ai evolu iei 
copilului. Copilul nu este un adult în miniatur , ci este un „candidat la maturizare“ (H. Pierot), 
deosebit de receptiv la influen ele pozitive sau negative, care se exercit  asupra lui. 

De aceea, copilul trebuie socializat i modelat, iar fundamentarea personalit ii se realizeaz , 
în mare m sur , în interiorul familiei care concentreaz  primul s u univers afectiv, social i cultural. 
Tr s turile i coordonatele personali tii copilului se construiesc în rela ie cu mediul social, cu 
situa iile pe care trebuie s  le tr iasca în familie, atitudinile p rin ilor având o influen  important  
asupra personalit ii copilului în devenirea sa ca adult. 

Educa ia din familie a copilului se va continua cu cea din gr dini . Uneori, între cele dou  
medii educative, exist  diferen e majore de reguli, valori, cultur  etc. În aceast  situa ie, copilul este 
supus adapt rilor i readapt rilor repetate, care îl marcheaz  profund: se instaleaza o stare de confuzie 
interna, copilul ne tiind ce reguli s - i asume, care valori sunt acceptate social. Mai mult chiar, putem 
vorbi si despre o traum  emo ional , copilul sim indu-se vinovat dac  va adera la valorile gr dini ei, 
în defavoarea valorilor familiei (sau invers). 

Activitatea educativ  din gr dini  nu poate fi izolat , separat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului i mai ales, de cea din familie. Educa ia trebuie s  se manifeste permanent 
ca o ac iune coerent , complex  i unitar  a gr dini ei i familiei. La intrarea în gr dini , p rin ii sunt 
cei care de in toate informa iile legate de copil: stare de s n tate, obiceiuri alimentare, particularit i 
de înv are, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc. 

În acela i timp, gr dini a, ca prima institu ie care se conduce dup  principii i metode tiin ifice, 
de ine mijloace specifice pentru valorificarea poten ialului fizic i psihic al fiec rui copil. Îmbinarea 
în parteneriat a informa iilor de inute de p rin i cu cele ale gr dini ei trebuie s  fie în beneficiul 
copilului. 

Educa ia copilului este o ac iune care presupune schimb de experien e, de competen e i valori 
între to i adul ii care îl sus in în dezvoltare i cu care acesta intr  în contact. Acest lucru presupune ca 
parteneriatul educa ional dintre familie i gr dini  s  se extind  i c tre comunitatea care le include. 

 

Bibliografie: 
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ROLUL PROFESORULUI I AL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA ELEVILOR 

 
Prof. TEF DIANA-SILVIA 

coala Gimnazial  PETRU MIHE , Meziad 

 

Educa ia începe acas . Nu po i da vina pe coal  c  nu i-a înv at copilul ceea ce nu l-ai înv at 
tu. (Geoffrey Holder) 

La baza educa iei fiec rui copil stau p rin ii i profesorii. Fiecare parte are rolul ei bine definit 
i care nu poate fi înlocuit de o singur  parte. Sus in ideea lui Geoffrey Holder educa ia începe acas  
i a  ad uga faptul c  profesorul are rolul de a continua buna educa ie pe care copilul o prime te de 

la p rin ii lui. 
Rolul p rin ilor i cel al profesorilor este unul complex i de durat , ei vor avea un impact 

asupra vie ii elevilor. P rin ii încep s  î i manifeste influen a asupra copilului de îndat  ce acesta se 
na te, pe când un cadru didactic, din ciclul pre colar sau chiar începând cu ciclul primar.             

În primul rând, educa ia timpurie este esen ial  pentru oricare copil. De exemplu bunele 
maniere joac  un rol important în comportamentul copilului în societate i îi ofer  acestuia 
instrumentele de care are nevoie în via . Principiile care guverneaz  eticheta se bazeaz  pe respectul 
pentru noi în ine i pentru cei din jurul nostru. Ele îl înva  pe copil s -i trateze pe ceilal i cu bun tate 
i în elegere i s  in  cont de sentimentele acestora. De asemenea, copilul va c p ta încrederea în 

sine pe care i-o va da faptul c  tie ce i când trebuie f cut. Nimeni nu vrea s  fie ignorat. Aceast  
încredere cre te odat  cu abilitatea copilului de a-i percepe pe cei din jur i de a lega rela ii care s  îl 
mul umeasc . Dar trebuie luat în considerare c  este un proces treptat.  

Însu irea comportamentului corespunz tor este responsabilitatea în primul rând a p rin ilor i 
apoi a profesorilor. Profesorii, în cadrul orelor de consiliere i orientare modeleaz  comportamentul 
elevilor, le arat  modele pozitive de urmat în via  chiar i prin propria lor persoan . Dar la coal  
elevii sunt ghida i de principiul facem ceea ce ni se spune, iar acas  de principiul ceea ce facem. 
P rintele este cel care vede ceea ce face copilul, comportamentul lui real, în diverse situa ii i poate 
modela i ac iona pentru a-l ajuta s  aib  un comportament corect. Astfel unul din rolurile p rin ilor 
i al profesorilor este acela de a modela comportamentul elevilor, de a-i ajuta s  aiba un comportament 

corespunz tor, s  ac ioneze în societate conform unor norme morale pozitive i s  fie ni te exemple 
demne de urmat pentru genera ia lor sau pentru alte genera ii.  

De acas , copilului i se poate forma deprinderi s n toase de via , de exemplu un stil de via  
s n tos printr-o alimenta ie s n toas , respectarea orelor de somn, gustul pentru citit, practicarea unui 
sport etc. Toate aceste deprinderi fiind abordate i de c tre profesori, la coal , în cadrul orelor de 
educa ie pentru s n tate, limba englez , limba francez , consiliere i orientare.  

Un rol important pe care îl are un profesor este acela de a ajuta copilul s  se descopere pe sine, 
s  î i con tientizeze calit ile i defectele i s  îl ajute s  înve e s  î i foloseas  acele calit i. La 
coal , elevii înva  s  î i gestioneze sentimentele, s  se manifeste în raport cu ceilal i, s  se integreze, 

s  se exprime i s  se preg teasc  pentru viitor. În acest caz, p rintele poate contribui la dezvoltarea 
lui în societate, având o atitudine pozitiv  fa  de coal , fa  de profesori, pe care s  o insufle i 
copilului.  

Un alt rol al profesorului este de a preg ti elevii pentru viitor.  Prin activit ile realizate, 
profesorul ghideaz  elevii spre o profesie, care li se potrive te sau care le va asigura independen a din 
punct de vedere financiar. coala îi ajut  pe elevi s  î i dezvolte gândirea, le stimuleaz  sim ul practic 
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prin proiectele în care sunt implica i, îi înva  s  lucreze în echip , s  accepte p rerile altor persoane 
sau s  se impun  i s  î i sus in  un punct de vedere. Toate acestea îi va ajuta ca adul i, la locul de 
munc  sau în via a de zi cu zi, în societate.  

O importan  deosebit  poate fi atribuit  implic rii elevilor în activit i extra- colare de c tre 
profesori, dar i de c tre p rin i. Activit ile extra- colar  au un impact pozitiv asupra educa iei 
elevilor. Profesorii pot îndruma elevii spre diferite activit i extra- colare care au nevoie de sprijinul 
financiar al p rin ilor, de exemplu dezvoltarea unui talent: abilitatea de a cânta la un instrument 
muzical, o excursie, un spectacol de teatru, o ac iune de voluntariat, toate contribuind la educa ia 
elevilor prin faptul c  îi ajut  s  î i dezvolte spiritul civic i cultural-artistic.   

În concluzie, profesorul i p rin ii trebuie s  fie într-o continu  colaborare i s  se sprijine 
reciproc, s  formeze o echip  spre binele educa iei copiilor.  

 
 
Bibliografie: 
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ROLUL P RIN ILOR I AL GR DINI EI IN EDUCA IA COPIILOR 

PROF. ÎNV. PRE COLAR TEFAN DANA-GEORGIANA 

GR DINI A CU PROGRAM NORMAL ANDREIA U DE JOS 
 
 
 
Educa ia copiilor este un demers care presupune un schimb de experien e, de valori i 

competen  între to i adul ii care îi sus in în demersul lor de dezvoltare integrat . 
În mod firesc, p rin ii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioni tilor din 

gr dini e i coli s  se ocupe de educarea i formarea copiilor printr-o metodologie i un curriculum 
specific vârstei acestora.De aceea educa ia trebuie s  înceap  de la vârste fragede în familie, unde 
p rin ii îi vor da cei 7 ani de-acas .  

P rin ii au un rol important în educa ia copiilor i trebuie s  înceap  de la vârste fragede având 
în vedere c  cei mici î i petrec timpul mai mult în familie decât la gr dini . P rin ii sunt practic un 
model pentru copiii lor i indiferent de vârst  ei vor imita ceea ce v d în jurul lor. De aceea este 
important ca p rin ii s  le spun  copiilor ce este bine i ce este r u i s  le explice de fiecare dat  unde 
au gre it pentru a nu repeta aceea i gre eal . 

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezint  un factor important în stabilirea 
parteneriatului între gr dini  i familie. 

Eforturile depuse de p rin i i educatoare trebuie s  se bazeze pe un schimb bogat de informa ii, 
de experien e i pe colaborare în asigurarea celor mai bune condi ii de cre tere i dezvoltare ale 
copiilor. 

Parteneriatul gr dini  –familie urm re te obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 
educa ionali: asigurarea unui sistem unitar de cerin e de instruire i educare a copilului. O corelare 
perfect  între parteneri i armonizarea influen elor educative vor asigura rezultate pozitive în 
stabilitatea i siguran a actului educa ional. Cu abilitate, educatoarea determin  p rintele s  
colaboreze i s  în eleag  rolul i scopul programelor educative desf urate la gr dini . Dezvoltând 
o colaborare de succes, educatoarea spore te în elegerea i sensibilitatea p rin ilor fa  de nevoile 
copilului pentru promovarea reu itei integr rii în ciclul primar a viitorului colar i, mai târziu, în 
via a social . 

Parteneriatul coal -familie trebuie s  se bazeze pe un schimb bogat de informa ii i de 
experien e pentru a asigura cele mai bune condi ii de cre tere i dezvoltare ale copiilor. P rin ii au 
nevoie s  g sesc  un sprijin în cadrele didactice, s  se simt  responsabili pentru a colabora cu acestea 
i pentru a participa la orice activit i realizate împreun  cu i pentru copii. 

Colaborarea dintre gr dini  i familie, ac iunile ce se desf oar  de comun acord i sunt 
cuprinse în planul de ac iune, continuarea de c tre familie a activit ilor desf urate în gr dini , au 
rolul de a duce la o mai bun  formare a copilului, s  pun  bazele omului modern de mai târziu i de 
a aduce beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalit ii pre colarilor.      

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
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IMPORTAN A CELOR 7 ANI DE ACAS  

 

tefan Elena Valentina, profesor pentru înv mânt pre colar,                                              
coala Gimnaziala nr. 1 Prundu / Structura coala Primara nr. 1 Puieni 

 
 
 
Familia, in orice societate, joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului, 

deoarece ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si 
sociale si implinite etapele intregului sau ciclu de crestere. 

Parintii sunt primii educatori din viata copilului, educatia primita de acesta pana la sapte ani, 
fiind determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind, in primul rand, cadrul existentei biofizice 
al dezvoltarii copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie sa fie, pastrarea sanatatii, cresterea 
normal si calirea organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice 
armonioase, inseamna asigurarea unui program zilnic care trebuie sa respecte orele de somn, 
activitate, joc, plimbare, masa. Dar copilul nu are nevoie numai de adapost, hrana si haine, familia si 
caminul reprezinta pentru copil si “scoala primilor ani” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte, 
ale tuturor trasaturilor care il vor defini ca om intreg, ca persoana cu statut social. 

Parintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului, furnizandu-i primele repere de 
orientare in lume, primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din natura si din 
societate, primele sfaturi, norme si reguli de conduita. Cresterea si educarea copilului, ceea ce 
inseamna “bun” pentru el, se afla intr-o dinamica permanenta de la o cultura la alta, de la o perioada 
la alta. Parintii trebuie sa devina constienti de influienta pe care o exercita in viata copilului, sa 
cunoasca ca educatia data propriului copil este diferita de cele precedente, ca societatea viitoare va fi 
diferita de celelalte, iar copilul trebuie pregatit corespunzator.  

Incepand cu primii ani de viata, copilul preia de la parinti gesturi, atitudini, limbajul, exemple 
de comportament positive ca: sarguinta, cinstea, politetea, sociabilitatea, initiative creatoare, 
dispozitia de colaborare. Toate acestea cer calm, intelegere, rabdare, dragoste fata de copil. Nu frica, 
nu teama trebuie sa-l determine pe copil sa faca fapte bune.  Pentru a descoperi binele trebuie sa existe 
un cod de conduit bazat pe egala respectare atat de copil cat si de parinti. Dragostea de “bine”, de 
adevar, are nevoie mai ales de actiune, de descoperire a virtutilor de catre copil. Gresesc acei parinti, 
care ii interzic copiilor de a apuca, de a desface jucariile, de a le pipai, a le privi si chiar de a le izbi. 
Activismul precum si curiozitatea acuta de a cerceta tot ce-l inconjoara trebuie stimulate, incurajate, 
intelegand copilul ca pe o fiinta autonoma. 

Cultivarea dragosteai fata de frumos se realizeaza tot in familie prin pregatirea bunului gust al 
copilului fata de tinuta si locuinta sa, precum sic ea de frumusetea in comportare si relatie cu cei din 
jur.  

Orice experienta de viata, orice relatie afectiva vor fi resimtite in functie de bazele oferite de 
familie. Familia reprezinta pentru copil, structura socio-afectiva de baza, principal structura 
protectoare absolute necesara existentei lui. Aici se invata limbajul si comportamentul social, se 
formeaza convingeri, aspiratii, aptitudini, sentimente, trasaturi de vointa si de caracter.  

Climatul din familie influenteaza personalitatea copilului, oferindu-I zestrea de echilibru 
relational si adaptiv. Acest climat din familie, se impune ca un filtru intre influentele educative 
exercitate de parinti si achizitiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalitatii 
copilului. Toate framantarile, preocuparile, ambitiile parintilor il strivesc pe copil intr-un mediu 
familial dizarmonic, este dificil pentru el ca sa-si gaseasca unitatea interioara.  

Componenta afectiva, comunicarea verbal si jocul cu copilul au un rol esential in relatia parinte-
copil. Inca de la primele cuvinte, propozitii, copilul simte nevoia sa transmita parintilor intamplarile 
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din viata lui. Daca parintele va fi mereu ocupat, neatent, oboist si–l va evita sa-l asculte pe copil, 
acesta va cauta raspunsurile in alta parte sau nu v-a cauta deloc, firul comunicarilor rupandu-se. 

Numai fiind aproape de sufletul copilului, luand parte la preocuparile lui, parintele devine 
sfatuitorul , punctual de rezistenta si incredere al copilului. Succesul relatiei parinte-copil depinde de 
dragostea parinteasca, de iubirea neconditionata care presupune afectiune, intelegere, asigurarea unor 
raporturi relationale, juste si echilibrate. Cand copilul este iubit este mai usor de disciplinat, de 
modelat. Fara iubire, copilul va muri din punct de vedere emotional, aparand tulburari caracteriale in 
dezvoltarea personalitatii. Mangaierile, cuvintele de incurajare, lauda, blandetea, atmosfera 
afectuoasa arata iubirea. Cu cat legatura emotionala dintre parinte si copil este mai puternica, cu atat 
posibilitatea unui comportament delicvent este mai scazuta.  

Rolul parintelui in existenta copilului este fundamental, dar numai in masura in care el gaseste 
forta, secretul de a creste un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale 
familiei, determina in mare masura personalitatea precum si rezultatele scolare ale copiilor.  

Parintii sunt cheia capacitatii copiilor de a invata si de a reusi in viata.  Se spune, ca profesia de 
parinte este una din cele mai vechi profesii care se practica de toti membrii comunitatii, insa putini 
sunt cei care se straduiesc s-o invete sistematic. Cel mai frumos dar pe care il ofera parintii copiilor, 
este propria sanatate emotionala, fizica, spirituala, intelectuala. “Copilul are nevoie de familie, dar nu 
de orice fel de familie”. 
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Copilul - oglinda p rin ilor 

Material realizat de prof. tefan Floren a 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  M ic ne ti, Jude ul-Vrancea 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la imita ie i înv are dup  modelul dat de 
p rin i. Educa ia pe care copilul o prime te de la p rin i, în primii 7 ani de via , î i pune amprenta 
pentru întreaga via . 

Meseria de p rinte  este cea mai grea meserie din lume dar în acela i timp cea mai frumoas  i 
aduc toare de bucurie i satisfac ii. Împov ra i de grijile cotidiene, p rin ii acord , din p cate, din ce 
în ce mai pu in timp educa iei copiilor, comunic rii cu ei, petrecerii unui timp de calitate în compania 
lor. Îns , unii p rin i nu pierd prilejul de a le face câte ,,o lec ie” de moral  copiilor atunci când gre esc 
sau când primesc note mici la coal . Al i p rin i, dimpotriv , apeleaz  la o protec ie exagerat  a 
copilului, ceea ce conduce la incapacitatea acestuia de a se adapta la cerin ele    
societ ii.                                                                                                                                                  

 Copilul, membru al unei familii mai mult sau mai pu in numeroase, trebuie s  se adapteze 
noilor condi ii i s  ac ioneze în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct de vedere social, atât 
pentru stabilitatea familiei sale cât i pentru p strarea echilibrului în plan psihic i social 

Familia poart  cea mai mare responsabilitate pentru cum î i educ  copiii, dar multe dintre 
lucruri îi scap  de sub control, deoarece acestea se înva  din situa iile concrete de via . 

Familia reprezint  primul spa iu formativ pentru copil, reprezint  mediul socio-cultural în care 
copilul s-a n scut, în care cre te. 

De aceea, este foarte important respectul pentru mo tenirea cultural  a fiec rei  familii i 
valorificarea acesteia. 

“Faptul c  ave i un copil nu v  face p rinte, precum faptul c  ave i un pian nu va face pianist” 
(Mihail Levine). 
Prin educa ie parental  p rin ii „se descoper ’’ ca parteneri ai copiilor lor, î i descoper  propriul 

poten ial de schimbare, se simt valoriza i în rolul lor parental. 
Fiecare p rinte ar vrea ca fiul s u sau fiica sa s  fie un exemplu de bun  purtare în toate 

contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial i pân  la conduita celui mic la 
coal , pe terenul de sport, la teatru sau în vizit  la rude. 

Ca p rin i trebuie s  fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. 
Când ne implic m activ în jocul copilului punem temelia unei leg turi solide între noi i el. Noi 
p trundem în lumea lor, iar ei într-a noastr . 

Un copil privat de joc  va avea caren e în structura personalit ii, chiar dac  ulterior se va 
interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea în elege nevoia copilului de educa ie, trebuie s  încerc m s  ne îndep rt m de 
sensul didactic, pedagogic pe care îl acord  majoritatea oamenilor acestui concept i s  ne aducem 
aminte adev rul celor „cei 7 ani de-acas “. Fiecare interven ie pentru copil (contactul cu adul ii, 
obi nuin ele de îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lâng  copil (amenajarea 
spa iilor în care copilul î i petrece timpul acas  sau în comunitate) este bine s  fie 
considerate interven ii educative, ele devenind interven ii împreun  cu copilul: copilul le asimileaz , 
le integreaz  ca modele rela ionare în func ie de care î i structureaz  personalitatea. 
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Când spunem c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil care tie s  salute, s  
rosteasc  acele cuvinte pe care noi, dasc lii, le numim „magice”, i-anume: „mul umesc”, „te rog”, 
„iart -m ”, etc., care se comport  politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seam  cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în diferite medii 
ale societ ii. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur, decât unul 
c ruia îi lipsesc cei 7 ani de acas . 

Printre principalele aspecte care alc tuiesc „tabloul , unui copil „bine crescut” reg sim: 
 Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate 

saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”. 
 Comportamentul în public. 

Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i s  sus in , la rându-i, conversa ia, î i 
a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te 

 Comportamentul cu prietenii. 
Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma adul ilor. Jocurile copiilor sunt experien e care, 

pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile 
sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” î i respect  
partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

 În elegerea normelor sociale. 
Prin imita ie i suficient  practic , copilul deprinde, cu ajutorul p rin ilor, ceea ce „se face” i 

ceea ce „nu se face” în societate. O bun  cre tere implic  i cunoa terea i aplicarea acestor reguli 
nescrise ale lumii în care tr im: trebuie s  ne a tept m rândul la magazin, la medic sau la prin 
afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de lini te, respect m simbolurile, credin ele i 
valorile noastre i ale celor de lâng  noi. 

 Manierele la mas . O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor, respectul 
comesenilor i a celui/celei care serve te masa. 

 Recunoa terea gre elilor. „Îmi pare r u” este, la fel ca i „te rog”, o expresie magic . Pentru 
a o folosi, un copil are nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. Astfel, va înv a c  
recunoa terea gre elilor i sinceritatea exprim rii regretului nu sunt un semn de sl biciune, ci de 
respect i demnitate. 

 Tact i toleran . Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în 
timp – între râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te. 

În familie se formeaz  primele deprinderi de via  s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  
individual  i colectiv  i de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor 
societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acas ”. 

Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. 

În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin jocul imita iilor, 
compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult, 
ca om pentru viitor. 

Expresia “Cei apte ani de-acas ” define te îns  tot bagajul de cuno tin e, deprinderi, 
comportamente i atitudini acumulate în primii apte ani de via . 

Aceast  perioad  de timp este considerat  “culmea achizi iilor”, este una din perioadele de 
intens  dezvoltare psihic , deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informa ii, 
de memorare i de însu ire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Copilul este preg tit s  primeasc  informa ii. De aceea, este important cum sunt transmise 
aceste informa ii, de c tre cine i în ce mod. 
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COALA ÎN COMUNITATEA RURAL  

 
Prof. inv. primar tefan Georgeta 

Scoala Gimn. Nr. 3 Palanca / Stoenesti, Giurgiu 
 

 

coala este o institu ie care ofer  un serviciu social, care este direct influen at  de ceea ce se 
întâmpl  în mediul social, transmite cuno tin e, dezvolt  abilit i, norme, valori recunoscute i 
acceptate social; are o logic  intern  de dezvoltare, reproduce propriile norme i valori, are propriul 
sistem de organizare. 

coala func ioneaz  într-un context social imediat, într-o comunitate local  sau zonal , care 
furnizeaz  elevi, dar care are un set de a tept ri c rora institu ia colar  trebuie s  le r spund . Ea 
este una dintre institu iile centrale ale comunit ii, are roluri specifice, dar nu poate func iona i nu se 
poate dezvolta f r  a ine cont de specificul comunit ii în care func ionez . 

Comunitatea reprezint  o entitate social  în care leg turile dintre membrii sunt foarte strânse, 
iar sentimentul de îngrup este foarte puternic i cu r d cini în tradi ii profunde, în special în mediul 
rural. 

Comunitatea este depozitara unui bine comun, este element de referin  moral  pentru individ, 
promoveaz  valori de baz -prin legile i tradi iile sale- i de referin  pentru individ. 

Succesul parteneriatului coal -comunitatea local  se bazeaz  pe leg tura permanent , 
constant  între agen ii comunitari i reprezentan ii colii. 

coala, prin reprezentan ii ei, cadre didactice i elevi, trebuie s  identifice problemele de 
comportament ale elevilor i s  colaboreze cu institu iile abilitate. 

Dac  ne referim la coala in comunitatea rural , atunci putem  vorbi de o coal  din apropierea 
capitalei, coala Gimnazial  Nr. 3 Palanca-Stoene ti, aflat  in comuna Flore ti-Stoene ti, localitate 
a ezat  în nordul jude ului Giurgiu, la 30 de kilometri de Bucure ti i la 100 de kilometri de 
municipiul Giurgiu, de-a stânga i de-a dreapta râului Sabar. Pân  in anul 1977, activitatea colii se 
desf ura în cl direa veche-cl dire aflat  in satul Palanca-aceasta devenind neînc p toare chiar de la 
începutul anului colar 1974-1975, când efectivele claselor s-au m rit. Consiliul Local de acea vreme 
a hot rât începerea construirii unei noi coli, în cl direa veche r mânând doar elevi din satul Palanca. 
A adar, noua coal  construit  a fost dat  in folosin  în anul 1977.      

În cei 40 de ani de activitate, coala a dat comunit ii genera ii de elevi bine preg ti i pentru 
societate, oameni morali, puternic implica i în via a  comunit ii. Din rândul acestor elevi provin i 
câteva dintre actualele cadre didactice, cadre ce au ales s  se în-  toarc  în comunitatea din care au 
plecat-Petre Carmen i tefan Georgeta profesori înv amânt primar, Badea Nicoleta-profesor limba 
român , Codreanu Iuliana- profesor limba englez , Ghi  Gheorghi a- profesor educa ie fizic . 

coala noastr  este p str toare de tradi ii. Ajuta i de b trânii din comunitate, cadrele didactice 
împreun  cu elevii au amenajat un muzeu etnografic al zonei. Muzeul se afl  în incinta colii i î i 
desf oar  activitatea sub îndrumarea domnului profesor State Corneliu-profesor de istorie. Muzeul 
este cunoscut în tot jude ul, prin apari iile sale in Ziarul Sud. 
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Partener  cu institu ii ca Poli ia Rural  i I.S.U., coala are activit i frecvente unde sunt invita i 

reprezentan i ai acestora. Aceste activit i sunt interactive, elevii fiind foarte curio i, iar reprezentan ii 
acestor intitu ii foarte deschi i la întreb rile lor. 

Cât prive te parteneriatul dintre coal  i biseric , cele mai frecvente manifest ri pe care le 
realiz m sunt cele legate de s rb torile cre tine. De Craciun, elevii sus in serb ri în coal , dar i la 
bisericile din sat. Îmbr ca i în portul popular, ei devin un moment de bucurie i mândrie pentru 
comunitate. 

             
În coal  realiz m obiecte cu ocazia s rb torilor Pascale împreun  cu p rin ii i bunicii elevilor.      

                         
Reprezentan ii bisericii i ai prim riei particip  la manifest ri organizate de c tre coal -

deschiderea anului colar. 

 
Dac  coala are ini iativa organiz rii unor forme de parteneriat relevante pentru comunitate, 

vorbind aici de comunitatea rural , atunci este posibil ca diver i parteneri s  se al ture activit ilor 
ini iate de c tre coal . 

Dac  vom avea acces la mai multe resurse ale comunit ii –umane, materiale, informa ionale, 
tehnologice- atunci formele de manifestare ale parteneriatului coal -comunitate vor fi mai 
diversificate i mai centrate pe nevoile comunit ii.                                  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

tefan Georgiana 
 

 

De-a lungul timpului, educa ia a suferit schimb ri atât în perspectiva con inuturilor 
educa ionale, cât i a genera iilor de copii,care trec prin institu iile de înv mânt pentru a se 
perfec iona, a se preg ti pentru un viitor în lumea actual . Educa ia cap t  noi forme, noi finalit i, 
pentru a satisface nevoile tot mai complexe ale individului, iar odat  cu educa ia, institu iile de 
înv mânt evoleaz  spre crearea unor programe,cât mai competente i complexe pentru a transmite 
valori educa ionale i pentru a forma individul spre o integrare în societate cât mai eficient . 

Ast zi, se reduce libertatea din ce în ce mai mult, p rin ii devin mai protectivi, mai superficiali 
în ceea ce prive te importan a jocurilor copil riei. Copiii devin priva i de libertatea socializ rii i 
explor rii, fiind captivi în dorin a excesiv  de a înv a, dorin  implementat  de c tre p rin i. „Copiii 
sunt pioni într-un joc competi ional în care adul ii care stau în spatele lor fac orice efort cu putin  
pentru a stoarce de la ei cele mai bune rezultate.” ( P. Gray, p. 24) 

Schimbarea i înv area au loc pe tot parcursul vie ii noastre, iar astfel odat  ce copilul se 
formeaz  în primii lui ani într-un mod în care este privat de libertate, de socializare, structura lui 
socio-emo ional , este în declin, devenind anxions. Institu iile de înv mânt de azi, î i propun o 
înv are centrat  pe copil, nu pe con inut, o înv are ce presupune dezvoltarea armonioas  a copilului 
atât din punct de vedere cognitiv, cât i afectiv. O înv are eficient  presupune respectarea ritmului 
de înv are al fiec rui copil, adaptarea stilului didactic la stilul copilului de înv are, întrucât copiii 
au nevoie de timp i libertate , astfel se pot educa i singuri. 

O coal  „bun ”, care s  nu transmit  copiilor anxietate, este acea coal  care are deschidere 
spre copii, care caut  s  le transmit  valori, s -i preg teasc  pentru via , care pune accent pe toate 
domeniile dezvolt rii: s n tate fizic  i moral , cooperare i socializare, dezvoltare afectiv  i 
cognitiv , etc. De aceea, se poate spune c  profesorul trebuie s  fie spontan, creativ, s  fie capabil s  
utilizeze o serie de strategii , dar i s  îmbun t easc  i s  dezvolte altele. 

Orice schimbare în educa ie, aduce cu sine nevoia de comunicare i colaborare, de parteneriat 
între diferite institu ii/ persoane cu coala sau gr dini a. Astfel, se pleac  de la premisa c  succesul 
copilului este condi ionat de influen a mai multor factori, nu doar de coala, iar prin intermediul 
colabor rii cu alte institu ii (biseric , spital, .a) se formeaz  anumite valori moral-civice, iar cel mic 
se confrunt  astfel cu asimilarea lor, prin propria lui descoperire (înv area prin descoperire). P rin ii 
ca i parteneri ai institu iei colare favorizeaz  rela ia lor cu cei mici, ajutând la formarea i luarea 
deciziilor, gestionarea conflictelor, libera alegere, etc. Aceste parteneriate pot reprezenta totodat  o 
solu ie pentru eventualele probleme cu care se poate confrunta la un moment dat educa ia copilului. 

Pe de alt  parte, metodologia se schimb  odat  cu trecerea timpului, pentru a face fa  
exigen elor lumii contemporane. Se dore te o trecere de la didactica/ predarea tradi ionala, cea 
centrat  pe con inut, pe expunere, pe transmitere, la cea modern  bazat  pe cooperare i centrat  pe 
copil, aducând în eviden  metode activ - participative. Noul model de înv are este un model activ, 
care presupune confruntarea elevului cu noul con inut, pe care îl implic  în propriul proces de înv are 
prin care î i asimileaz  cuno tin ele i i se formeaz  o gândire critic  i constructivist . Dac  înainte 
profesorul era cel care controla totul, era centrat pe eviden ierea con inutului din manual i tot el 
concepea regului, profesorul modern este cel care ofer  flexibilitate, care acorda aten ie sporit  
realit ii i celor mai recente surse de informare. Elevul era v zut ca un receptor pasiv, c ruia trebuiau 
s  i se furnizeze informa ii, s  exectute cu rigoare curriculum-ul prestabilit, pe când acum, elevul 
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trebuie s  fie cel care descoper  i particip  activ la lec ii i care poate fi participant la luarea deciziilor 
privind curriculum-ul colar. 

A adar, se poate observa o evolu ie a sistemului de înv mânt actual, p rin ii punându- i 
amprenta în modul de dezvoltare i educa ie al copilului, prin diverse metode, unele care instig  la 
acea „modernizare” (educa ia cu telfonul în mân ). Cu toate acestea, din ce în ce mai prezente în coli 
sunt:centrarea pe înv are i dezvoltare a copilului, formarea unui sistem complex de valori, folosirea 
unor metode i tehnici moderne care s  faciliteze înv area prin descoperire, centrat  pe elev. 
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Rela ia familie i coal  esen ial  pentru dezvoltarea armonioas  a elevului 
 

TEFAN SIMONA – LUMINI A 

coala Gimnazial  nr. 1 Dorohoi, Boto ani 

 
 
Cunoa terea i acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în func ionarea i adaptarea 

optim  la mediu social, în men inerea s n t ii mentale i emo ionale. Familia i coala sunt 
institu iile cheie care creeaz  cadrul în care copiii i absolven ii se pot dezvolta armonios în func ie 
de interesele i aptitudinile proprii. Acestea devin astfel locul predilect unde elevul începe s  se 
descopere pe sine, s  î i contureze o imagine despre propria persoan , s  î i dezvolte încrederea în 
sine. 

Un copil sau un adolescent are nevoie s  simt  c  nu este necesar ca el s  fie premiant sau 
olimpic pentru a fi iubit, acceptat i respectat. Afec iunea, aprecierea, respectul nu trebuie 
condi ionate de performan e colare sau de alt  natur  (ex: sportive). În ceea ce prive te educa ia pe 
întreg parcursul vie ii oamenilor, incluzând articularea programelor i activit ilor colare, rela ia 
dintre scoal  i familie nu poate fi redus  la unele aspecte ale colabor rii organizate a colii cu familia. 
Mediul familial în care tr iesc elevii ac ioneaz  zi de zi, constituind unul din factorii cunoa terii 
profilului elevilor i deci, un permanent punct de reper în activitatea instructiv-educativ  la clas  i 
în orice alte activit i colare sau extra colare. Munca colii cu familia elevilor nu se relev  numai în 
ceea ce se discut  cu p rin ii prin comitetelede p rin i sau prin ceea ce se întreprinde în ac iunile 
specifice, cum ar fi consulta iile, vizitele la domiciliu, ci i prin comunicarea zilnic  dintre coal  i 
familie în func ie de situa iile create în procesul unitar al educa iei tinerei genera ii. coala p trunde 
în familie datorit  personalit ii educatorului, a c rei imagine tr ie te prin elevi în familiile lor. 

Institu ia de înv mânt influen eaz  familia prin cuno tin ele care se propag  în familie pe 
calea manualelor colare i-a literaturii pedagogice adecvate. Colaborarea colii cu familia, în zilele 
noastre cere s  se dezvolte metode de educa ie i sisteme de instruire în coal  care s  cucereasc  i 
s  asocieze pe p rin i în ac iunile educative privind copiii i tinerii. Nu este suficient s  avem doar 
sprijinul p rin ilor prin receptivitate la cerin ele scolii, prin colaborarea p rin ilor la rezolvarea 
problemelor organizatorice sau materiale curente, ci este necesar s  realiz m în elegerea i sprijinul 
p rin ilor pentru tot ce este inovare în con inutul i mitologia colii contemporane. Munca metodic  
a cadrelor didactice cu familia va trebui s  fac  pa i hot râtori în a determina posibilit ile de 
includere a p rin ilor în procesul educa iei în coal , prin coal  i în afara colii. coala nu poate 
cere ca p rin ii s  înve e pe copii cum se fac temele pentru acas  i cum se preg tesc lec iile în fiecare 
zi.  

P rintele copilului este un colaborator necesar al colii, nu lipsit de ini iative în asigurarea 
condi iilor materiale, morale i intelectuale ale procesului de înv are. În acest rol, p rintele trebuie 
s  cunoasc  regulamentul colii, sarcinile comitetelor de p rin i, formele i programele de lucru ale 
colii cu familia. coala ob ine o colaborare eficient  cu familia daca a reu it ca familia s  creeze 

posibilitatile necesare educa iei i apoi a autoeduca iei, dar coala nu cuprinde pe copil în totalitatea 
rela iilor sale cu mediul social. Aici revine un rol important p rin ilor: acela de a contribui la 
organizarea condi iilor mediului social în care evalueaz  copiii lor deveni i elevi, de a le oferi locul 
de înv are, de a promova rela ii s n toase cu colegii sau prieteni, de a-i ajuta în folosirea mijloacelor 
de comunicare.  
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Demersul principal în munca colii cu familia este de a-i face pe p rin i i pe to i ceilal i membri 
adul i ai familiei s  reflecteze i s  în eleag  faptul c  nucleul familial are dimensiuni specifice prin 
con inutul s u i c  acest con inut cunoa te i anumite limite ale valen elor sale educa ionale. Educa ia 
în familie constituie o parte fundamental  în procesul form rii con tiin ei morale a omului i a 
conduitei sale. Sarcina cadrelor didactice este de a discuta cu p rin ii problemele familiei c  punct de 
plecare în ucenicia moral  a tineretului, de a pune în lumin  faptul c  în familie se formeaz  nucleul 
cultural al „personalit ii de baz ”. 
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Comunicarea coal  - familie 

Prof. înv. pr. TEF NE  ELENA 

coala gimnazial  nr. 39 ”Nicolae Tonitza”, Constan a 

 
,, coala încearc  s  se pun  de acord cu noi p rin ii; noi familia încerc m s  ne punem de acord 

cu coala. Care sunt c ile cele mai potrivite?” 
În  baza cercet rilor f cute în  colile a reie it faptul c , atunci când colile, familiile i 

comunitatile colaboreaz  ca parteneri, beneficiarii acestei colabor ri sunt elevii. Parteneriatul are un 
rol deosebit în func ionarea colii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia i se poate realiza astfel: 

 Ajut  profesorii în  munca lor 
 Perfec ioneaz  abilit ile colare ale elevilor 
 Îmbun t esc programele de studiu si climatul colar 
 Îmbun ta esc abilit ile educa ionale ale parin ilor elevilor 
 Dezvolt  abilit i de lideri ale p rin ilor 
 Faciliteaz  leg tura dintre familii, personalul colii i al comunita ii 

Scopul cre rii unor astfel de parteneriate este dorin a comun  de a ajuta elevii s  ob in  rezultate 
foarte bune în acumularea cuno tin elor la coal , ca s  poat  reu i s  p easc  pe treptele superioare 
ale înva rii i pentru preg tirea lor de viitori adul i.  

Atunci când elevii, p rin ii, comunitatea devin i se considera parteneri in educa ie, in jurul 
elevilor se formeaz  o comunitate de suport, care poate func iona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezint  o component  esen ial  in organizarea si desfa urarea activit ii în coal  i 
in clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simpl  activitate op ional  sau o problem  de 
natura rela iilor publice.  

Trebuie avut în vedere c  colile de toate gradele sunt organiza ii responsabile pentru educa ia 
formal  a copiilor i a adolescen ilor i au obliga ia s  se achite de aceast  responsabilitate, ca parte 
a sistemului social ce include i familiile si comunita ile. 

Fiecare copil se deosebe te de ceilal i, in primul rând prin caracterul s u. Dup  cum un tâmplar 
nu lucreaz  în acela i mod i bradul si stejarul, tot a a  i noi trebuie s  inem cont de,,lemnul” fiului 
sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adic  de elasticitatea i rezisten a,,capitalului s u 
biopsihic” pentru a ti ce putem  face din el  f r  prea multe riscuri.În ziua de azi educa ia este un 
fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a culturii, c tre genera iile 
de copii i tineri, in scopul preg tirii lor pentru integrarea in societate.  

Factorii institu ionali ai educa iei sunt coala, familia, biserica s.a.m.d., totul educ : oamenii, 
lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare m sura – oamenii. Între acestia primul 
loc il ocup  p rin ii si educatorii. coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  
a tinerei genera ii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil sa 
participe la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  la viata, s  fie preg tit pentru munc  . Menirea 
colii este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula 

calitatea de om. 
Alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia exercit  o influen  

deosebit de adânc  asupra copiilor. Primele no iuni educative pe care copilul le prime te  sunt cele 
din familie. In familie se contureaz  caractere.Atât p rin ii cât si educatorii in timpul procesului de 
invat mânt trebuie s  intervin  in numeroase situa ii pentru a corecta  comportamentul copilului.  
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Dac  cele dou  medii educa ionale – coala i familia – se completeaz  i se sus in, ele asigur  
într-o mare m sur  bun  integrare a copilului în activitatea colar  i pe plan general în via a social . 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bun  cunoa tere reciproc  si dep irea stereotipurilor 
i continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor.  

�        P rin ii sunt clien i ai colii; eficacitatea înv amântului evaluat  la coal  i profesori 
poate fi ameliorat  prin cooperare între coal  i familie; 

�        P rin ii sunt responsabili legali de educa ia copiilor lor si pot evalua cu exigen   
Educa ia r spunde atât cererii sociale cât i nevoilor i aspira iilor individuale. Presupune 

eliberare de energiilor l untrice, prin implinirea  armonioas  i creatoare, a insecurita ii, inferiorita ii 
i dependen ei pe care le poate sim i fiin a uman  într-o societate aflat  într-o schimbare rapid . 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Educatoare - tef noaea Oana 

 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 

care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 

folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 

i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 

asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 

blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 

directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 

reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 

poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -

i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 

dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  

civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 

macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 

Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 

invers. 

Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 

din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 

evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 

conduite de via , atât de necesar .  
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Educa ia, rol important în cei apte ani de acas  

Prof. Steiger Corina 

coala Gimnazial  Livezile, jud. Timi  

 

Dezvoltarea f r  precedent a societ ii impune i înv mântului primar, cu necesitate, 
problema moderniz rii con inuturilor, a metodelor, a formelor de organizare a mijloacelor didactice, 
a întregului arsenal de strategii i mijloace didactice, pentru a corespunde dezvolt ri sociale actuale 
i de perspectiv .  

O societate civilizat  i mai ales responsabil  nu- i poate permite s  ignore stabilirea unui ideal 
educa ional, cel care indic  o orientare a acesteia spre un set de valori care s  o reprezinte. Aceasta 
î i propune s  creasc  tineretul în spiritul unor idealuri, a unor valori capabile s -i contureze 
personalitatea i identitatea cultural . coala româneasc  de azi este în plin proces de restructurare i 
reorganizare, rolul colii este de a-i ajuta pe to i copiii s  reu easc  în via , îns  aceast  reu it  este 
condi ionat  de reu ita colar . Se impune atât revalorizarea dimensiunii subiective a actului 
educa ional, cât i crearea unui spa iu educa ional care s  contribuie la restabilirea dialogului dintre 
individ i societate, subiectiv i obiectiv, ra ional i afectiv.    
 Modernizarea presupune programe axate pe teme de actualitate, informarea cadrului didactic 
cu nout i, aplicarea tehnologiei i metodologiei didactice care s  asigure eficien a înv rii. În 
înv mântul primar indicele esen ial al calit ii i eficien ei lec iei este dat de gradul de participare 
al elevilor pe tot parcursul activit ii la or .     

Comisia Interna ional  pentru educa ie în secolul XXI recunoa te rolul esen ial al 
înv mântului primar în calitatea sa de a da elevului preg tirea pentru via . Gradul de participare al 
elevilor la lec ie depinde de modul în care propun torul dirijeaz  înv area, de metodele i procedeele 
folosite la ore. O conlucrare activ  între cadrul didactic i elev se realizeaz  prin dialogul euristic care 
determin  o participare activ  a elevilor solicitându-le gândirea, efortul de analiz  i interpretare, 
discern mântul critic, imagina ia i creativitatea. Ca bun manager al clasei de elevi, cadrul didactic 
trebuie s  foloseasc  proceduri i strategii de interven ie variate, corelate cu obiectivele propuse, cu 
con inuturile alese i cu caracteristicile elevilor. Înv torul provoac  înv area facilitând însu irea 
unor tehnici de munc  intelectual , elevul devenind coparticipant activ al propriei form ri. 
Înv mântul modern este înv mântul centrat pe elev pentru c  prezint  multe avantaje: elevii înva  
în ritm propriu, este încurajat  ini iativa i înv area independent .  

Elevului i se ofer  multe ocazii pentru a- i construi cunoa terea. Înv torul i elevul se 
întâlnesc pe acela i t râm al educa iei, într-o rela ie cu caracter interpersonal. Înv torul ia copiii din 
mediul familial, îi preg te te în mediul colar pentru mediul colar i  pentru mediul social, iar pentru 
aceasta trebuie s  creeze situa ii de înv are în care s  nu existe bariere ce pot sta în calea comunic rii 
sincere a fiec ruia. Depinde de tactul înv torului de a-i conduce pe elevi de la copil rie la via a 
adult , respectând individualitatea copilului, ajutându-l s  gândeasc  limpede, s - i înt reasc  voin a 
pentru a realiza ce i-a propus, respectându-se pe sine i respectând pe al ii.    

Tendin a informativ-comunica ional  actual  deschide perspective înc  neexplorate pentru 
educa ie cu ajutorul televiziunii prin satelit, a telefoniei mobile i a spa iului prin intermediul 
computerelor personale. Comunicarea scris , audio-vizual  între zonele geografice aflate la mii de 
kilometri distan  este practic instantanee, iar accesarea datelor de interes general i particular este 
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posibil  datorit  site-urilor existente pe re eaua de internet. Toate aceste elemente impun necesitatea 
moderniz rii institu iilor de care are nevoie societatea actual , o societate informa ional .    

Privind prospectiv, coala româneasc  trebuie s  defineasc  într-un mod propriu coordonatele 
valorice ale educa iei în România, ancorându-se totodat  în realitatea modelului cultural european. 
Formarea i dezvoltarea personalit ii omului urm re te identificarea i stimularea acelor elemente 
pozitive ale comportamentelor care s  duc  la o integrare social  dezirabil  i acceptabil . Valorile 
educa ionale neutralizeaz  instinctele i pulsiunile primare, în vederea integr rii fiec rui om într-o 
ecua ie umanist .  

Omul râvne te s  capete deplin tatea valorilor, pornind la început c l uzit de modele, apoi 
autoperfec ionându-se, spre dobândire de comportamente, convingeri, credin e, atitudini etc. care s -
i asigure fericire, bun stare, echilibru, social i satisfac ie personal . Un lucru r mâne foarte important 
chiar dac  societatea este mereu într-o continu  dezvoltare omul este educabil, are nevoie de educa ie 
spre a fi socializat, f cându-l con tient de virtu ile i valorile culturii i civiliza iei, prin intermediul 
educa iei, omul î i formeaz  personalitatea, asigurându- i ansa de a se bucura de fericire i de 
pl cerea de a- i vedea semenii ferici i.  
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 

STER MARIA DANIELA 

Profesor înv mânt primar i pre colar 

coala Gimnazial  Cerne ti 
 

 

„Familia este un factor important i de r spundere al educa iei.P rin ii o conduc i r spund de 
ea în fa a societ ii,a fericirii lor i a vie ii copiilor.” A. S. Makarenko 

Familia joac  un rol esen ial, atunci când vine vorba despre educa ie în general i despre 
educa ia copilului în mod special. De aceea este foarte important ca implicarea s  fie una constant . 

P rin ii sunt un bun exemplu pentru proprii copii,care are cel mai mare impact i cel mai lesne 
exemplu de urmat, mai ales în primii ani de via . Familia este cadrul fundamental în interiorul c ruia 
sunt satisf cute nevoile de baz  ale copilului, atât biologice cât i psihologice i sociale. 

Familia i mediul familial reprezint  veriga de leg tur  a copilului cu societatea i constituie 
matricea care îi imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i moraleale copilului. 

Dezvoltarea copilului cunoa te prima dat  iubirea prin intermediul mamei sale. Mama este totul 
pentru copil,în prima parte a vie ii sale. Copilul este dependent de p rin i în primii s i ani de via ,dar 
rela ia cu mama este una cu totul special . Cu mult înainte s  vorbim despre importan a educa iei, 
mama ofer  hran , ad post, încredere, protec ie, acoperind toate nevoile de baz  ale bebelu ului. Dar 
rolul p rin ilor în educa ia copilului nu se sfâr e te aici, mama se transform  în simbolul feminit ii, 
un exemplu pentru fiica sa i un prototip al partenerei ideale pentru fiul s u. 

Dac  mama este afec iune, blânde e i feminitate tat l este siguran , putere i autoritate.Tat l 
este primul care intervine în rela ia dintre mam  i copil. Ca i mama, i tat l are rolul s u ca i b rbat: 
el e primul exemplu de masculinitate pentru fiul s u,în timp ce pentru fiica sa e un model i un 
protector. El impune reguli i o sus ine pe mama în stabilirea limitelor familiei, el ini iaz  copilul într-
un sport, el insufl  curaj i ofer  modelul perseveren ei,fiind în general mai energic i mai încurajator 
decât mama care ofer  confort i blânde e. 

Pe m sur  ce copilul cre te i rolurile mamei se diversific . Mama devine model,copilul se 
raporteaz  la lume preluând exemplul propriei mame. Apoi, mama devine autoritate. Este datoria ei 
s  impun  primele reguli i norme,fiind momentul discret în a începe educa ia copiilor. 

Rela ia pe care o fiic  o are cu tat l s u tinde s  îi defineasc  rela iile de mai târziu cu b rba ii. 
Un tat  absent, o poate determina s - i caute figura patern  protectoare,iar atunci când tat l e dur sau 
violent o poate determina s  priveasc  abuzul ca o parte normal  a unei rela ii sau ca o dovad  de 
iubire. 

În cadrul familiei,copilul are parte de primele lec ii de via  ,iar p rin ii sunt cei care îi ofer  un 
prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te copilul i ajunge la gr dini / coal , rolul p rin ilor nu 
se termin ,ci continu  i este în continuare la fel de important. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educativ,colaborarea p rintelui cu profesorul ,duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
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colar  i la ob inerea de rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii sunt implica i în 
educa ia acestuia. 

Astfel, educa ia nu se termin  acas  i nici nu începe la coal ,ci este o continu  conlucrare a 
celor dou  medii, îns  trebuie s  inem seama c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra 
dezvolt rii personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul 
c  un copil pre colar sau primar, î i petrece mult mai mult timp acas  în compania p rin ilor i a 
familiei. 

A adar,fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului au un rol important în dezvoltarea 
viitorului adult îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitor adult, este mult mai mult 
influen at  de familie, acesta având un rol cheie în evolu ia sa. 

„P rin ii sunt modele de baz  pentru copii, 

Fiecare cuv nt, mi care i ac iune au un efect”- Bob Keeshan 
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Importan a educa iei în familie 

Prof. Înv. Primar te iu Andreea Eleonora 

Liceul Teoretic Eugen Pora, Cluj-Napoca 

 

În societatea de ast zi, familia este definit  diferit. Se admite c  familiile sunt la fel de diverse 
ca i membrii care le formeaz . Familiile mari, extinse, cu rude care locuiesc împreun , sau familiile 
cu un p rinte i copil sunt la fel de valoroase în ceea ce prive te influen a asupra copiilor. P rin ii 
sunt primele modele în ceea ce prive te rezolvarea de probleme, cooperarea i în elegerea.  

P rin ii au un rol de baz  în dezvoltarea corect  i armonioas  a copiilor. Înc  de la na tere, 
comunicarea permanent  i aten ia pe care p rin ii trebuie s  le ofere din plin celor mici vor fi 
abordate neap rat într-o manier  constructive. Educa ia prin amenin ri, pedepse fizice, ipete i 
jigniri, duce doar la pierderea autorit ii p rin ilor i încrederii copiilor în for ele proprii. Meseria de 
p rinte este una dificil , dar frumoas . Sunt de p rere c  trebuie s  ai o rela ie cu copilul bazat  pe 
sinceritate, deschidere i încredere. Provoc rile parentale sunt numeroase i, uneori, îi surprind pe 
adul i cu garda jos. Rela ia s n toas  p rinte-copil i educa ia pozitiv  pot deveni realitate cu r bdare, 
iubire i cu cât mai multe informa ii în ce prive te interac iunea cu micu ul. 

Pentru a dezvolta o atmosfer  de familie echilibrat  i prielnic  dezvolt rii copilului, p rin ii 
trebuie s  asigure în primul rând activit i de rutin  în via a copilului - un program al zilei care s  
respecte ore de somn, alimentare, activit i, joc, plimb ri. De asemenea, pentru dezvoltarea fizic  
s n toas  i armonioas  a copilului trebuie p strat un anumit regim igienico – sanitar 

Timpul petrecut în mijlocul familiei trebuie s  fie un timp al p str rii s n t ii fizice, al cre terii 
normale i mai ales al c lirii organismului prin mijloace ce trebuie bine cunoscute celor ce asigura 
securitatea fizic  a copilului. 

Comportamentul moral al copilului trebuie s  fie un bun dobândit de c tre copil în familie este 
ca rezultat al unui sistem de cerin e precise, categorice dublat de un permanent respect pentru copilul 
care trebuie s  se simt  iubit i ocrotit. În accep iunea cea mai larg  a termenului, “copil bun” 
reprezint  în fapt suma tr s turilor pozitive structurate în dinamica comportamentului: sârguin , 
cinste, ini iativ  creatoare, sociabilitate, polite e, dispozi ie de colaborare etc., dup  cum p rinte bun 
înseamn : r bdare, calm, în elegere, un fond afectiv numit în termeni obi nui i, dragoste fa  de copil. 

În familie se cultiv  dragostea de bine, de adev r, care trebuie s  se desf oare adaptat vârstei. 
Educa ia este un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurat  prin influen ele pe care le exercit  
coabitarea, deprinderile, obiceiurile i întreaga comportare al tuturor membrilor familiei. 

Strategiile educa ionale utilizate de unii p rin i, chiar dac  sunt bine inten iona i, chiar daca au 
avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu întodeauna pot duce la ob inerea unei educa ii 
dorite, care s  favorizeze dezvoltarea personalit ii armonioase a copilului. Ceea ce într-o familie a 
avut efecte benefice, în alta poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale 
mediului educat ional din familie dup  ni te parametrii unici, precum i cunoa terea consecin elor 
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unui anumit comportament al p rin ilor, contribuie la explicarea unor comportamente negative ale 
elevilor. 

Pentru a pune bazele unei educa ii de calitate în familie, trebuie cultivat  dragostea de bine, de 
adev r, ma degrab  prin ac iune i nu prin vorbe, de activitate i nu de dialog, de descoperirea 
virtu ilor de c tre copil i nu de oferire a lor de c tre p rin i. În unele situa ii, p rin ii fac totul pentru 
copil, chiar i activit ile pe care copilul trebuie s  le fac  singur pentru a- i dobândi independen a. 
Personal, nu sunt de acord cu a a zisa cocolo ire a copiilor pân  la extreme – noi, p rin ii, trebuie s  
educ m copiii în scopul dezvolt rii unor indivizi independen i, capabili s  se descurce singuri în orice 
situa ie.  

Apropierea copilului de bine constituie calea spre în elegerea binelui cu participare i cu 
satisfac iile ce decurg. Interdic ia de a nu se juca pe strad  sau pe trotuar cu mingea trebuie s  fie 
înlocuit  cu m suri concrete evidente, creându-se un alt loc, sau oferindu-i prilejul unor jocuri mai 
captivante cu participarea direct  chiar a p rin ilor. 

Familia ofer  primele modele comportamentale, creeaz  primele obi nuin e i deprinderi, 
creeaz  un stil comportamental care se imprim  asupra întregii evolu ii copilului. Atmosfera afectiv  
din familie are o influen  hot râtoare asupra dezvolt rii psihice în mica copil rie. În primii ani de 
via  copilul r spunde la tot ce se întâmpl  în jur prin reac ii emotive care vor determina direc ionarea 
activit ii i aptitudinilor de mai târziu.  

Tot în familie copilul înva  limbajul i comportamentul social, î i formeaz  aspira ii i idealuri, 
convingeri i aptitudini, sentimente, tr s turi de voin  i caracter. Ambian a, climatul din familie 
influen eaz  personalitatea copilului. Marele pedagog  John Locke, convins de puterea exemplului în 
familie, afirma: “Nu trebuie s  face i în fa a copilului nimic din ce nu vre i s  imite”. 

Dac  p rintele nu va g si timp pentru copilul s u,  va fi obosit, neavând dispozi ia sufleteasc  
s  îl asculte pe copil, firul comunic rii se rupe, iar copilul se va sim i neglijat. Va c uta r spunsuri în 
alt  parte sau nu va mai c uta deloc. Doar fiind aproape de sufletul copilului, p trunzând în gând i 
luând parte la preocup rile acestuia, p rintele devine sf tuitorul, confidentul, punctul de rezisten  i 
încredere al copilului m rind ansele unei iubiri reciproce i unui respect necondi ionat. 

Uneori, iubirea în exces a unui p rinte, nu poate justifica erorile de comportament i de atitudine 
în raport cu copilul, mai ales c  ele decurg din impasul rela iilor p rinte-copil, p rinte cu el însu i, 
p rinte cu partenerul de via . Dac  într-o familie se cultiv  nes buit dorin ele, preten iile copilului, 
dar se neglijeaz  dezvoltarea ini iativei, implic rii personale în activitate, echilibrul, apar grave 
dezechilibre în rela iile copiilor cu cei din jurul s u, instalându-se unele tr s turi de caracter, precum: 
egoism, lipsa de sensibilitate si aten ie fa  de al ii. 

Rolul p rintelui în via a copilului este deosebit de important,  dar numai în m sura în care el 
g se te secretul de a lansa pe traiectoria vie ii un individ  puternic, echilibrat, rezistent, adaptabil, bun 
i predispus la o anume fericire. P rintele nu are dreptul i nu poate s  se substituie copilului sau, pe 

care trebuie s -l perceap  de la bun început ca pe o fiin  autonom , rolul s u fiind acela de a-i facilita, 
stimula i consolida manifestarea autonomiei i eficien ei sale umane. 

 “Profesia” de p rinte este una din cele mai vechi profesii care se practic  de c tre to i membrii 
comunit ii, una dintre cele mai provocatoare i frumoase meserii din lume. Pentru o bun  educa ie a 
copilului este necesar  conlucrarea familiei cu gr dini a, iar apoi cu coala. P rin ii trebuie s  
cunoasc , s  devin  con tien i de influen a pe care o exercit  prezen a lor în via a copilului, s  fie 
convin i c  educa ia ce trebuie dat  copilului, pentru societatea actual  este diferit  de cele 

958



precedente, c  societatea viitoare va fi diferit  de cea actual , iar copilul trebuie preg tit 
corespunz tor. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. înv. pre colar: Stoian Amalia 

Prof. înv. pre colar: Gioga  Elena Lumini a 

Liceul Preda Buzescu/ G. P. N. NR. 2  Berbe ti, Vâlcea 
 

 

Familia este o form  social  de baz , realizat  prin c s torie sau concubinaj neformal, care 
une te pe so i (p rin i) i pe descenden ii acestora1.  

P rin ii, mama i tata, fiecare dintre cei doi p rin i2. Nu exist  o defini ie exact , dar în codul 
civil, art.261, se spune c  p rin ii sunt cei  care au, în primul rând, datoria de cre tere i educare a 
copiilor minori. 

Având un rol asumat în dezvoltarea copiilor, p rin ii sunt cei care trebuie s -i formeze pe copii 
înc  din primele zile de via . Familia este pentru prunc prima coal  .Educa ia acestuie ine de 
implicarea p rin ilor în formarea comportamental , social  i informatic  a copilului. 

Exist  o strâns  leg tur  între familie i coal  i are în vedere cunoa terea comportamentului, 
a procesului de înv are, evolu ia s n t ii copilului, toate elementele care duc la dezvoltarea 
armonioas  a acestuia.  

Implicrea p rin ilor în activit ile colare este foarte important .În situa ia în care acesta 
reu e te s  se implice, moderat, s-a constatat c  colarul are un randament sporit în acumularea 
informa iilor. P rin ii sunt primii educatori ai copilului. Ei trebuie s  realizeze un program de studiu, 
dar i de joac . Este important  supravegherea temelor, verificarea modului în care se joac  i 
socializeaz . Prin urmare , p rin ii sunt decisivi în formarea încrederii i motiva iei unui copil de a 
deveni un ins de succes. 

Dialogul dintre p rinte i profesor trebuie s  fie constant. coala este cea care organizeaz  
experien e de înv are a informa iilor. Se urm re te adesea atingerea unor obiective bine stabilite 
ulterior prin diverse metode i mijloace educative. Aceast  institu ie este asemenea unui incubator 
care formeaz  i specializeaz  comportamente educa ionale. 

Este bine s  existe în permanen  un dialog deschis intre cele dou  p r i direct implicate în 
formarea copilului. Încrederea reciproc  este important . P rin ii i coala sunt ca dou  drepte care 
pe parcursul vie ii copilui se intersecteaz  constant. 
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Cei apte ani de acas , ai copiilor i ai p rin ilor 

 

Prof. Corina Elena Stoian 

 

De i s-ar putea crede c  primii ani din via a unui copil ar trebui dedica i exclusiv jocului i 
r sf ului de c tre p rin i, prima etap  în via a unui om este baza pe care se vor cl di toate celelalte 
i care stabile te în mare m sur  tipul interac iunilor cu cei din jur, motiv pentru care educa iei 

timpurii i se acord  din ce în ce mai mult  aten ie. Copiii care beneficiaz  de un început bun în via  
au ulterior rezultate mai bune la coal , au cariere care se vor bucura de un mai mare succes i, per 
ansamblu, au o stare de s n tate mai bun . 

Atunci când ambii p rin i se implic  în diverse activit i împreun  cu copilul pre colar, ace tia 
sunt mai bine preg ti i pentru coal . Un puternic angajament al familiei promoveaz  o dezvoltare 
armonioas , inclusiv dezvoltarea socio-emo ional  i comportamental , tranzi ia f r  probleme c tre 
gr dini , sprijinirea progresului colar în coala primar  i dup  aceea. 

Familiile sunt primii, cei mai îndelunga i i cei mai importan i educatori i sus in tori. 
Implicarea p rin ilor în înv area acas  a copilului în primii ani de via  are impact pozitiv asupra 
rezultatelor academice pe termen lung i asupra dezvolt rii copilului. Din acest motiv, p rin ilor ar 
trebui s  li se ofere oportunitatea de a participa la programe prin care s  dobândeasc  competen ele 
necesare pentru a încuraja dezvoltarea la cei mici a acelor deprinderi benefice înv rii în cadru formal 
de mai târziu. Nu ar trebui s  se presupun  c  a fi p rinte înseamn  automat s  tii s  faci ce este mai 
bine pentru copilul t u, ci, mai degrab , înseamn  s  î i dore ti s  înve i s  faci ce este mai bine pentru 
el. A investi în educa ia p rin ilor este la fel de important ca a investi în educa ia copiilor, iar roadele 
acestei investi ii vor putea fi culese pe mai multe planuri, începând cu primele genera ii de p rin i 
preg ti i printr-o educa ie formal , dar axat  pe partea practic . Astfel, beneficiile se vor vedea atât 
în rezultatele colare mai bune ale copiilor ca elevi, în dezvoltarea lor armonioas  i în interac iunea 
pozitiv  cu cei din jurul lor, cât i în perpetuarea acestui sistem de educa ie, fie prin încurajarea altor 
p rin i s  urmeze acest exemplu, fie prin repetarea de c tre viitori p rin i a modelului experimentat 
în familie. 

O famile prosper  este cea în care exist  echilibru i armonie, în care copilul deprinde valori 
etice i morale, respect pentru cei din jur i pentru ei în i i, iar acest lucru se traduce în primii ani de 
coal  în elevi dornici s  înve e, dispu i s  asculte i s  trag  înv minte, elevi cu orizonturi largi, 

care în eleg c , dincolo de a acumula informa ii, important este s  tii s  comunici, s  ascul i i s  îi 
empatizezi.  

Toleran a i bun tatea sunt valori care î i au r d cina în familie, care se hr nesc cu dragostea 
i înv tura p rin ilor i pe care educatorii de mai tarziu pot doar s  le dezvolte dac  au norocul s  

le g seasc  înmugurite în sufletele copiilor. 

Cei apte ani de dinainte de a merge la coal  sunt  tot ani de coal , în care copiii îi au pe 
p rin i ca mentori i modele, în care se cl desc treptele (in)succesului viitor, în care implicarea 
p rin ilor este primordial , iar dragostea p rinteasc  trebuie s  ia forma r bd rii, jocului i 
responsabilit ii pentru viitorul celor mici. 
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COALA I FAMILIA-  

PARTENERI ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar  Stoian Florina 

c. Gimn. Alexandru Vlahu , Foc ani 

 
Educa ia a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalit ii omului, în func ie de 

particularit ile fiec ruia, dar i în func ie de dinamica social , de mobilitatea profesiilor prin 
integrarea dinamic  a omului în societate. Tocmai de aceea, coala a jucat un rol esen ial în orice 
epoc , iar ast zi, în contextul actual al unei societ i structurate printr-o cunoa tere informa ional  i 
eficien  tehnicizat , orientate spre pragmatism, relevan a educa iei este una i mai mare. În aceast  
perspectiv , exist  riscul ca educa ia s  fie redus  la dimensiunea informa ional .  

Actul educa ional nu poate fi epuizat îns  în ceea ce înseamn  transmiterea unui set de 
informa ii i de abilit i practice, oricât de performante ar fi acestea. Educa ia nu trebuie s  se rezume 
doar la aspectul informativ i la cel pragmatic. Procesul educa iei se des vâr e te doar atunci când 
lu m în discu ie i componenta sa formativ . Caracterul formativ al educa iei implic , în general, 
dobândirea de atitudini la nivel moral, civic, estetic i religios.  

Platon definea educa ia ca fiind o ”art  de a forma bune deprinderi sau de a forma aptitudinile 
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.  

Educa ia, se poate spune c , reprezint  un ansamblu de ac iuni i de influen e pe baza c rora o 
persoan  progreseaz  pe toate planurile în drumul ei spre a deveni un cet ean responsabil i integrat 
social.  

Rolul educa iei este unul major în via a omului. Între factorii educa iei, familia a fost i este 
considerat  un factor primordial deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor, educa ia începe din familie, 
unde se formeaz  "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" – dup  cum men ioneaz  
Loisel. P rin ii sunt cei care iau tot felul de decizii ce influen eaz  într-o m sur  sau alta viitorul celor 
mici. Educarea copilului începe înc  de la na tere. Acest lucru ajut  la modelarea personalit ii 
omului. Familia exercit  o influen  adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  din acest mediu o 
mul ime de cuno tin e, atitudini, deprinderi, modele i obi nuin e de comportament.  

Atmosfera afectiv  din familie are o influen  hot râtoare asupra dezvolt rii psihice a copiilor 
mici. În primii ani de via , copiii r spund la tot ce se întâmpl  în jur, prin reac ii emotive care vor 
determina direc ionarea activit ii i atitudinilor de mai târziu. N zuin ele copiilor se formeaz  în 
mica copil rie prin puterea exemplului celor din jur. Zestrea de echilibru rela ional i de adaptare  pe 
care ace tia o mo tenesc din tiparul reprezentat de familie, este cea mai sigur  investi ie în formarea 
viitoarelor lor personalit i, asigurându-le îmbun t irea realiz rii de sine i a succesului în general. 
Din contr , dac  sunt crescu i într-un climat tensionat, instabil sau chiar conflictual, copiii se poate 
inhiba, se pot maturiza afectiv i conjunctiv. Urmarea este, fie o puternic  motiva ie prosocial  de 
evitare a tot ce se aseam n  cu cele tr ite acas , fie într-o motiva ie antisocial , ca expresie a nevoii 
de pedepsire a celor din jur, de r zbunare permanent , de ur , rezultat al frustr rilor afective 
acumulate în primii ani de via .  

Pentru a educa un copil în direc ia bun , p rin ii trebuie s -i îndrume cu mult  în elepciune, s  
nu fie prea permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s -i fac  ferici i într-una. De asemenea, tot 
în seama educa iei parentale cade i crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  le 
aib . Iubirea unui p rinte, adesea în exces i inexplicabil , nu poate justifica erorile de comportament 
i de atitudine în raport cu copiii, mai ales c  ele decurg din impasul rela iilor p rinte-copii, p rintele 
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cu el însu i, p rintele cu partenerul de via . Dac  într-o familie se cultiv  nes buit dorin ele, 
preten iile copiilor, dar se neglijeaz  dezvoltarea ini iativei, implic rii personale în activitate, 
echilibrul, apar grave disfunc ionalit i în rela iile copiilor cu cei din jurul s u, instalându-se unele 
tr s turi de caracter, precum: egoism, lipsa de aten ie i sensibilitate fa  de al ii. Rolul p rintelui în 
existen a copiilor este fundamental, dar numai în m sura în care el g se te for a i secretul de a lansa 
pe traiectoria vie ii indivizi rezisten i, puternici, adaptabili, echilibra i, buni i, prin acestea, predispu i 
la o anume fericire. P rintele nu are dreptul i nu poate s  se substituie copiilor, pe care trebuie s -i 
perceap  de la bun început ca pe ni te fiin e autonome, rolul s u fiind acela de a facilita, stimula i 
consolida manifestarea autonomiei i eficien ei lor umane. 

În familie, copiii înva  limbajul i comportamentul social, î i formeaz  aspira ii i idealuri, 
convingeri i aptitudini, sentimente, tr s turi de voin  i caracter. Întotdeauna ambian a i climatul 
din familie influen eaz , în raport cu natura lor, personalitatea copiilor. Marele pedagog John Locke, 
convins de puterea exemplului în familie, afirma: "Nu trebuie s  face i în fa a copilului nimic din 
ceea ce nu vre i s  imite”.  

Înc  de când copiii formuleaz  primele propozi ii simt nevoia s  transmit  p rin ilor 
"evenimentele" din via a lor. Dac  p rin ii vor fi mereu ocupa i, neaten i, obosi i, neavând dispozi ia 
sufleteasc  i nici timpul necesar s  îi asculte pe copii, firul comunic rii se rupe iar copiii se vor sim i 
neglija i, respin i în a tept rile lor. Ace tia vor c uta r spunsuri în alt  parte sau nu vor mai c uta 
deloc. Numai fiind aproape de sufletul copiilor, p trunzând în gând i luând parte la preocup rile 
acestora, p rin ii devin confiden i, sf tuitori, punctul de rezisten  i încredere al copiilor, sporind 
ansele unei iubiri reciproce i  unui respect necondi ionat.            

Studiile arat  c  ansele copiilor de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia lor. P rin ii i familiile au cea mai mare 
influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor copiilor. Desforges sus inea c : „Ceea ce 
fac p rin ii cu copiii acas , de-a lungul procesului de educa ie, este mai important decât orice alt 
factor...”  

Implicarea p rin ilor în educa ie este obligatorie dac  vor s - i transforme propriii copii în 
oameni responsabili i con tien i, care s  pre uiasc  lucrurile bune în via  i care s  tie cum s  se 
descurce perfect în orice situa ie. Ace tia joac  un rol cheie în colaborarea cu coala.  

 
Implicarea înseamn  jucarea unui rol activ în educa ia copiilor, prin: 
• încurajarea unei atitudini pozitive i curioase, cu privire la înv at în orice mediu(acas , la 

coal  i în comunitate). 
• asigurarea prezen ei la coal , a punctualit ii i respectarea unor obiceiuri pozitive. 
• încurajarea unor interese variate, ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare i 
activit i comunitare. 
• implicarea în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile. 
• discu ii cu copiii despre viitorul, speran ele i visurile lor. 
 
Pentru a- i putea ajuta copiii s  reu easc , p rin ii trebuie s  tie i s  în eleag  ce înva  ace tia, 

cum înva  i cum pot s  îi sprijine în vederea progresului. Înv area împreun , în familie, este 
distractiv , încurajând i dezvoltând abilit i pe care copilul le va folosi mai târziu în via .  

În concluzie, educa ia în familie este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a oric rui copil. Cel 
mai eficient mod de a-i trata este cu iubire, compasiune i în elegere. Luând în considerare faptul c  
un copil î i petrece peste 70% din timp în compania p rin ilor, a familiei i a altor membri ai 
comunit ii i mai pu in de 30% din timp la coal  este foarte  important  colaborarea între p rin i, 
coal  i comunitate. Dac  familiile, colile i copiii lucreaz  împreun  se pot  reduce diferen ele între 

nivelul de educa ie i pot fi îmbun t ite s n tatea i bun starea,ajutând copiii s  ob in  rezultate mai 
bune.  

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
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educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman . Implicarea p rin ilor joac  
un rol important în cadrul interven iei colare. Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în 
ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca 
prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, 
animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de 
observa ie, memoria i gândirea copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în 
care p rin ii se implic  în procesul de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 
familie i coal  .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. 

Serviciul public de educa ie este organizat i structurat pentru a sprijini i orienta familia în 
acest rol, într-un mod profesionist i în spiritul cooper rii i al încrederii, care s  asigure c  obiectivele 
parcursului colar obligatoriu sunt atinse în interesul superior al copiilor i în contextul nevoilor 
speciale ale acestora. coala organizeaz  activit i extracurriculare pentru întreaga familie, atât în 
scopul dezvolt rii competen elor p rin ilor în domeniul organiz rii vie ii de familie, cât i în scopul 
încuraj rii p rin ilor de a se integra sau reintegra în procesul de înv are pe tot parcursul vie ii. Pentru 
sus inerea st rii de bine în familie, coala asigur  timpi distinc i pentru înv are în variate forme în 
mediul colar, garantând c  timpul din afara orelor petrecute la coal  poate s  fie dedicat în mod 
expres vie ii în familie. 

Beneficiarii direc i ai educa iei oferite prin serviciul public de înv mânt sunt copiii/ tinerii, cu 
cele trei dimensiuni de dezvoltare: corp, minte i suflet. Orice activitate organizat  în institu iile de 
înv mânt i conexe este justificat  în m sura în care îmbun t e te, în mod demonstrat sau evident, 
calitatea serviciilor dedicate lor.  

Succesul colii este m surat dup  modul în care fiecare copil ajuns la vârsta maturit ii se 
reg se te în cea mai bun  variant  a sa la momentul respectiv i are implicit r spunsul la întrebarea 
„ce fel de om sunt, unde sunt bun în societatea globalizat , cum r mân bun i cum pot deveni i mai 
bun?”. coala asigur  viitorilor adul i o alfabetizare func ional  în toate domeniile necesare unei vie i 
autonome i împlinite în societate, care s  contribuie la starea de bine individual  i a comunit ii. Se 
a teapt  ca viitorul adult s  fie capabil s  acceseze orice tip de informa ie i s  o în eleag  suficient 
pentru a o folosi ca resurs  în performan a propriilor ac iuni sau în excelen .  

coala ofer  copiilor i tinerilor un set de repere valorice i culturale i de principii etice care 
s  le asigure dezvoltarea unei identit i complexe i bine definite din perspectiva na ional , european  
i global . coala asigur  fiec rui beneficiar un nivel de dezvoltare personal  care s -i permit  

gestionarea emo iilor, luarea deciziilor, lucrul în echip  i în comunitate, a rela iilor sociale i 
interpersonale. În acela i timp, asigur , prin activit ile sale, c  membrii societ ii au tr s turile de 
caracter necesare pentru a face fa  schimb rilor sociale i economice: curiozitate, spirit de ini iativ  
i antreprenoriat, curaj de a adopta solu ii noi i de a testa limite, capacitatea de a crea obiective i 

planuri personale i tenacitate în implementarea lor, adaptabilitate i flexibilitate.  
coala contribuie la dezvoltarea fizic  armonioas  a copiilor i tinerilor prin promovarea 

aptitudinilor sportive, a motricit ii, a competen elor necesare adopt rii de c tre beneficiari a unei 
alimenta ii s n toase i nutritive.  

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevii, prin valorizarea si respectarea identit ii lor 
cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societ ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept reprezint  
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este o forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copiilor la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii. Ea este factorul decisiv i pentru  formarea unui om apt s  contribuie la 
dezvoltarea societ ii. Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea 
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omului. Menirea colii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci 
i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copiilor. 
În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aiba acela i 

scop - formarea personalit ii umane integrale si armonioase. Pân  la integrarea într-o unitate de 
înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. Odata cu înscrierea într-o unitate de înv mânt 
ponderea se schimba, rolul mai mare îl are coala, dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de 
neglijat. Nu exist  proces educativ separat, el are loc acas , la coal  i în societate. De aceea, este 
atât de important s  existe o comunitate unit , în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar i cu 
compasiune, pentru acela i scop: binele copiilor.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof. Stoian Leti ia - GPP. Amicii, C l ra i 

 

 

Obstacolele în  rela ia  coal -familie  pot  fi  de  ordin comportamental (întîlnite  atît  printre  
p rin i,  cît  i  printre profesori  i  administratori  colari)  sau  de  ordin  material (necesit   resurse  
materiale  i  timp).  Dificult ile pot rezulta din divergen ele privind:   

 responsabilitatea statului  i  a  familiei  fa   de  educa ia  copiilor;   
 libertatea  de  alegere  a colii  de c tre p rin i sau unicitatea înv mîntului;   
 impactul  mediului  familial  asupra rezultatelor  colare  ale  copilului;  randamentul  

pedagogic i  obliga iunile  parentale 
 participarea  p rin ilor la  procesul  decizional  i  de  gestionare  al  institu iei colare. în  

general,  rela ia  coal -familie  este  o  problem   ce ine  de atitudine;  este  dificil  a  le  pretinde 
p rin ilor  i  profesorilor  c   aceast   colaborare  reprezint   doar  un  “drept de  op iune”.  Informarea  
i  formarea  p rin ilor  privind colaritatea  copilului  presupune  cunoa terea  de  c tre ace tia  a  

obliga iilor  legale,  a  drepturilor  vizînd  educa ia copilului;  importan a  propriei  atitudini  fa   de  
reu ita colar   i  social   a  copilului;  metodele  de  colaborare  cu coala  etc.  P rin ii  trebuie  
forma i  pentru  realizarea,  în cooperare  cu  profesorii,  a  rolului  lor  educativ,  iar  coala urmeaz  
s  le acorde asisten a necesar . 

Educa ia  copiilor  este  scopul  comun  al  colii  i  al familiei,  realizabil  doar  printr-o  rela ie  
de  parteneriat. prin  distribuirea  responsabilit ilor  i  a  func iilor  între p r ile  implicate;  prin  
investirea  comun   a  resurselor  de timp;  prin  împ rt irea  informa iilor;  prin  solu ionarea în  
comun  a  situa iilor  problematice  etc.   

Comunicarea coal -familie  este  unul  dintre  instrumentele  cele  mai importante  de  stabilire  
i  men inere  a  unui  parteneriat eficient implicarea p rin ilor în educa ia copilului, la coal  i acas , 

este considerat  a fi unul dintre cei mai importan i factori  lega i de succesul colar si a vie ii copilului 
în general. 

Conform cercet rilor, copiii unor p rin i implica i au performan e colare mai bune si acced la 
nivele mai înalte de educa ie. 

Un mediu familial care încurajeaz  înv area este mai important decât venitul p rin ilor, nivelul 
educa ional sau background-ul cultural. Implicându-se activ în educa ia copiilor lor, p rin ii le 
transmit acestora un mesaj important: c  sunt interesa i de activit ile copiilor, iar coala este 
important . 

Nu este suficient ca un p rinte s  î i trimit  cu con tiinciozitate copilul la coal  în fiecare zi 
sau implicarea p rintelui s  fie redus  la asistarea copilului la teme, pentru ca acesta s  aib  
succes.Partea cea mai important  a implic rii p rin ilor în educa ia colar  a copilului este aceea de 
a oferi oportunit i de înv are atât acas , cât i pe strad , în orice împrejurare, ajutându-l s  ia decizii 
i s  pun  în practic  lucrurile înv ate la coal . 

”Meseria de p rinte”, nu poate fi l sat   doar pe seama instinctului, a intui iei i a afec iunii, ci 
necesit  implicare în via a i educa ia copilului, cuno tin e despre particularit ile de dezvoltare ale 
fiecarei vârste, tehnici parentale eficiente în atingerea scopurilor educative i nu în ultimul rând 
preocupare fa  de rolul de p rinte i fa a de întreaga experien  colar   a copilului. Cooperarea  
profesor-p rinte  în  beneficiul  elevului  individual  nu  se  poate  substitui  particip rii p rin ilor  la  
gestiunea  scolii,  din  mai  multe  motive:  p rin ii  sunt  responsabili  legali  ai  educa iei  copiilor 
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lor,  deci  trebuie  s   aib   posibilitatea  de  a  influenta  natura  acestei  educa ii;  modelele  
participative  pot ajuta  la  coordonarea  eforturilor  educative  i  la  orientarea  adapt rii  colii  la  
schimb rile  din  societate. 

Familia este unul din factorii care se preocup  de educa ia omului. De educa ia omului se ocup  
i alte persoane, institu ii i organiza ii sociale, dar influen ele educative exercitate de acestea nu au 

impactul puternic asupra dezvolt rii ca cele care provin din familie, coal  i grupurile de prieteni. 
Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte dintre cuno tin ele 
despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament elevul le datoreaz  
educa iei primite în familie.  

Copilul ob ine rezultatele la coal  în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are. P rin ii trebuie s -i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite colare, c r i de 
lectur , manuale colare, cât i ni te condi ii bune de munc : un birou, un computer i nu în ultimul 
rând lini te pentru a se putea concentra.  

P rin ii trebuie s - i ajute copii la înv tur ; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, 
nefiind indicat s  efectueze temele copiilor. Cu timpul, p rin ii se vor limita la controlarea temelor de 
cas  i a carnetului de note. Deci, atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc, s  nu-l ajute prea 
mult pe copil, dar nici s  nu se intereseze deloc de rezultatele acest 

 

Bibliografie:   

1. MACBETH, Al. Raport asupra rela iilor dintre coal  i familie în rile Comunit tii 
Europene, 1998. 

2.  Dr.  Bunescu  Gheorghe  “Democratizarea  educa iei  i  educa ia  p rin ilor”,  Institutul  de  
Stiinte  ale  Educa iei  

3. .Bunescu  Gheorghe,  „ coala  i  valorile  morale”,  EDP,  R:A:,  Bucure ti,  1998   
4. incan  E.,  Alexandru  Ghe.,  „ coala  i  familia”,    Editura  „Gheorghe  –  Câr u  

Alexandru”,  Craiova,  1993  
5.  Jean  Marc  Monteil,  „Educa ie  i  formare  –  perspective  psihologice”,  Editura  Polirom,  

Ia i,  1997 

  

967



 

Educa ia de acas  – primul pas în formarea adultului de mai târziu 

Stoica Anca Minodora 

Prof. înv. primar - coala Gimnazial  ”Ion Creang ” – Cluj-Napoca 

 
 
Dezvoltarea corect  a copilului începe din familie, p rin ii având un rol de baz  în acest proces 

de lung  durat . Comunicarea permanent  i aten ia pe care m micile i t ticii trebuie s  le ofere din 
plin celor mici vor fi abordate neap rat într-o manier  constructiv , înc  de la na tere. Din p cate, 
unii p rin i încearc  s  fac  educa ie prin amenin ri, pedepse fizice, ipete i jigniri, considerând c , 
dac  vor fi mai blânzi, atunci î i vor pierde din autoritate. Provoc rile parentale sunt foarte numeroase 
i, uneori, îi surprind pe adul i cu garda jos. Rela ia s n toas  p rinte-copil i educa ia pozitiv  pot 

deveni realitate cu r bdare, iubire i cu cât mai multe informa ii în ce prive te interac iunea cu 
micu ul. 

 
Defini ia educa iei 
 
Ce este educa ia? Se poate spune c  reprezint  un ansamblu de ac iuni i de influen e pe baza 

c rora o persoan  progreseaz  pe toate planurile în drumul ei spre a deveni un cet ean responsabil i 
integrat social.  

Platon era cel care definea educa ia ca fiind o ”art  de a forma bune deprinderi sau de a forma 
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.  

 
Cea contemporan  urm re te, îns , urm toarele direc ii: 
 
 se pune un accent tot mai mare pe om; 
 se dore te dezvoltarea calit ilor umane; 
 se îndreapt  c tre preg tirea pentru via ; 
 are în vedere întreb ri asupra existen ei etc 

 
Importan a educa iei în via a copiilor 
 
Cei mici trebuie s  fie bine educa i, iar acest lucru se poate realiza doar dac  p rin ii î i iau în 

serios rolul.  
 
De ce este important  educa ia?  
- copilul va avea o via  fericit  i stabil ; 
- educa ia îl va ajuta s - i îndeplineasc  toate visele; 
- o persoan  educat  î i va îmbun t i constant starea de s n tate, va tr i mai mult i mai bine; 
- îi va oferi accesul la tehnologie; 
- ajut  la rela ionarea social . 
 
Educa ia corect  a copilului pre colar reprezint  cheia succesului în via , fiind util  în cadrul 

procesului de maturizare. 
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Cum se educ  un copil pentru a forma un adult responsabil 
 
Rolul educa iei este unul colosal în via a omului. P rin ii sunt cei care iau tot felul de decizii ce 

influen eaz  într-o m sur  sau alta viitorul celor mici. Din acest motiv, uneori, se poate întâmpla ca, 
din cauza stresului, ner bd rii, oboselii, a lipsei de timp, adul ii s  recurg  la diferite strategii mai 
pu in ortodoxe pentru a rezolva problemele celor mici. Cu timpul, acestea vor duce la apari ia unor 
comportamente nedorite, ca, de exemplu, faptul c  vor crede c  li se cuvine totul.  

Pentru a educa un copil în direc ia bun , m micile i t ticii trebuie s -i îndrume cu mult  
în elepciune, s  nu fie prea permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s -i fac  ferici i într-una. 
Uneori, trebuie s  le refuze accesul la anumite lucruri i s  le spun  „Nu”. De asemenea, tot în seama 
educa iei parentale cade i crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  le aib . Dac  
nu vor fi aplicate, ace tia vor ajunge s  cread  c  întreaga lume se învârte în jurul lor. 

 
Activit i i jocuri educative pentru copii 
 
Înv area prin joac  r mâne cea mai bun  metod  pentru educarea copiilor mici în mediul 

familial. Nu este nevoie s  se utilizeze lucruri foarte scumpe, ci uneori este suficient  organizarea 
unei seri în familie i, cu siguran , va fi extraordinar de distractiv.  

Jocul este considerat o activitate recrea ional , cu ajutorul c reia se poate educa copilul, 
indiferent c  e vorba despre un bebelu  sau despre un copil de 1 an i jum tate sau 5 ani. Cei mici 
experimenteaz  i descoper  lumea prin aceast  modalitate, înva  cum s  g seasc  solu ii, f r  ca 
adul ii s  intervin . Le produce pl cere, le ofer  libertate i posibilitatea de a fi creativi. Juc riile sunt 
instrumentele ideale pentru educarea copiilor acas , ele redând la scar  redus  realitatea celor mari.  

În concluzie, educa ia în familie este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a oric rui copil. Cel 
mai eficient mod de a-l trata este cu iubire, compasiune i în elegere. Pedepsele îl vor îndep rta de 
p rinte i îl vor înva  cum s  mint  i s  încerce prin orice mijloc s  nu fie prins. Aceste lucruri vor 
duce, mai târziu, la apari ia unui adult iresponsabil, cu multe caren e în orice plan. A adar, asigur -te 
c  faci totul prin joac . 
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De ziua mamei 

Proiect de activitate – 8 martie 2020 

 

Clasa: a IV-a D 

Înv. Stoica Anca 

Efectiv: 27 elevi 

Durata: 2 ore 

*Activitatea se poate desf ura în mai multe etape, într-o zi sau dou . 

Etapele activit ii:  

1. Vizionarea unui filmule  despre iubirea mamei  

2. Recitarea / audierea / citirea unor poezii despre mama 

3. Numirea unor motive pentru care o iubim pe mama 

4. Realizarea buchetului de flori care cuprinde motivele pentru care mama fiec ruia este 

special  

5. Al turi de buchetul de flori, elevii vor gândi o re et  personalizat  a unei po iuni magice 

pentru o mam  fericit . Dup  ce identific  ”ingredientele” care o fac fericit  pe mama, fiecare elev le 

va a eza într-o re et  pe care o vor decupa, iar apoi, sub forma unui papirus, se va d rui mamei al turi 

de buchetul de flori. 

6. Memorarea i intonarea cântecului ”Mama, doar mama” 

7. Filmarea copiilor cântând i distribuirea video-ului m micilor, al turi de buchetul de flori. 
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CEI 7 ANI DE ACAS  

 

Stoica Elena C t lina  

coala Gimnazial  Corne ti 
 

 

Mediul familial reprezint  un element esen ia  în multitudinea factorilor determinan i ai 
evolu iei individului. Copilul nu este un adult în miniatur , ci el este o persoan  într-un moment al 
dezvolt rii sale, deosebit de receptiv la influen ele pozitive sau negative.  

 
Tr s turile i coordonatele personalit ii se cristalizeaz  în raport cu modelul i contextul tr it 

în mod direct, nemijlocit, de c tre copil în mediul s u familial, iar atitudinile p rin ilor au consecin e 
durabile asupra personalit ii, în formarea copilului. Primul model oferit copilului este familia sa, iar 
calitatea i tipul rela iilor copil-p rin i vor marca profund evolu ia viitoare a copilului (G. Mauco).  

 
Contextul actual, declan at de pandemia COVID-19, m surile întreprinse de societate în 

vederea dep irii unor situa ii limit  create de starea în care tr im, impun adoptarea unor noi 
modalit i de comunicare i colaborare. Indiferent de tipurile de servicii pentru educa ie timpurie 
(cre e, gr dini e, centre de zi etc.) care r spund nevoilor familiei i copilului, este foarte important  
pentru dezvoltarea copilului rela ia partenerial  dintre educatori, ca profesioni ti care î i deruleaz  
activitatea în acel serviciu i p rin ii copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului 
reprezint  un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educa ie timpurie i 
familie.  

 
Familia reprezint  primul context formativ pentru copil, reprezint  mediul socio-cultural în care 

copilul s-a n scut, în care cre te i de aceea este foarte important respectul pentru mo tenirea cultural  
a fiec rei familii i valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se afl  al turi de p rin ii s i.  

 
În copil ria timpurie, eforturile depuse de p rin i i educatori trebuie s  se bazeze pe un schimb 

bogat de informa ii, de experien e i pe colaborare în asigurarea celor mai bune condi ii de cre tere i 
dezvoltare a copiilor.  E de dorit ca p rin ii s  reg seasc  un sprijin în serviciul de educa ie timpurie, 
s  se simt  responsabili i responsabiliza i pentru a colabora cu educatorii i a asigura condi iile 
necesare pentru a traversa, cu cât mai pu ine riscuri, perioada de pandemie i post pandemie.  

 
Cooperarea dintre p rin i i educatori este esen ial  atât pentru a asigura un mediu securizant 

copiilor, familiilor i personalului din unit ile de înv mânt, cât i pentru a oferi sprijin educa ional 
prin interven ii coerente i consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educa ie a 
copilului. 
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Importan a familiei i colii în educa ia copiilor 

                                                            
 PROFESOR PIP STOICA MIH I A 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 
invers. 

Principiile dup  care sistemul de înv mânt din ara noastr   sunt: Principiul echit ii - în baza 
c ruia accesul la înv are se realizeaz  f r  discriminare; Principiul calit ii - în baza c ruia activit ile 
de înv mânt se raporteaz  la standarde de referin  i la bune practici na ionale i interna ionale; 
Principiul relevan ei - în baza c ruia educa ia r spunde nevoilor de dezvoltare personal  i social-
economice; Principiul eficien ei - în baza c ruia se urm re te ob inerea de rezultate educa ionale 
maxime, prin gestionarea resurselor existente; Principiul descentraliz rii - în baza c ruia deciziile 
principale se iau de c tre actorii implica i direct în proces; Principiul r spunderii publice - în baza 
c ruia unit ile i institu iile de înv mânt r spund public de performan ele lor; Principiul garant rii 
identit ii culturale a tuturor cet enilor români i dialogului intercultural; Principiul asum rii, 
promov rii i p str rii identit ii na ionale i a valorilor culturale ale poporului român; Principiul 
recunoa terii i garant rii drepturilor persoanelor apar inând minorit ilor na ionale, dreptul la 
p strarea, la dezvoltarea i la exprimarea identit ii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase; 
Principiul asigur rii egalit ii de anse; Principiul autonomiei universitare; Principiul libert ii 
academice; Principiul transparen ei - concretizat în asigurarea vizibilit ii totale a deciziei i a 
rezultatelor, prin comunicarea periodic  i adecvat  a acestora; Principiul libert ii de gândire i al 
independen ei fa  de ideologii, dogme religioase i doctrine politice; Principiul incluziunii sociale; 
Principiul centr rii educa iei pe beneficiarii acesteia; Principiul particip rii i responsabilit ii 
p rin ilor; Principiul promov rii educa iei pentru s n tate, inclusiv prin educa ia fizic  i prin 
practicarea activit ilor sportive; Principiul organiz rii înv mântului confesional potrivit cerin elor 
specifice fiec rui cult recunoscut; Principiul fundament rii deciziilor pe dialog i consultare; 
Principiul respect rii dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de 
înv mânt. 

Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 
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evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 
conduite de via , atât de necesar .  

Consider c  dac  familiile, colile i copiii lucreaz  împreun ,putem reduce diferen ele între 
nivelul de educa ie i putem îmbun t i s n tatea i bun starea,ajutându-i pe to i copiii  s  ob in  
rezultate mai bune. 

Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului.„Ceea ce fac p rin ii cu copiii 
acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât orice alt factor..” Desforges 2003 
P rin ii i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor 
copilului. Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în 
compania p rin ilor, a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important colaborarea 
între p rin i, coal  i comunitate.P rin ii joac  un rol cheie în colaborarea cu coala pentru beneficiul 
educa iei copilului. 

Ace tia se pot implica în diferite moduri printre care se num r  : a veni la coal  pentru a fi 
prezent la sedin ele cu p rin ii, a participa la evenimentele colare, a împ rt i imforma ii privitoare 
la s n tatea i bun starea copilului i a s rb tori reu itele.  

Aceste moduri pot avea un impact pozitiv prin: 
-A încuraja copilul s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at în orice mediu, 

acas , la coal  i în comunitate 
-A se asigura de prezen a la coal , punctualitate i respectarea unor obiceiuri pozitive 

-A încuraja copilul s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare i 
activit i comunitare 

-A lua parte în activit ile colare 
-A vorbi cu copilul despre viitorul, speran ele i visurile lui 
P rin ii, colile i comunitatea pot colabora pentru a spori implicarea parental  în educa ia 

copiilor. 
Pentru a putea ajuta copilul s  reu easc , p rin ii trebuie s  tie i s  în eleag  ce înva  copilul, cum 
înva  i cum pot s  îl sprijine în vederea progresului. 

Înv area împreun  în familie este distractiv , încurajând i dezvoltând abilit i pe care copilul 
le va folosi mai târziu în via .  

Consider c  po i s  finalizezi multe facult i i s  ai la activ doctorate, dar nu sunt atât de 
relevante ca cei apte ani de acas , ca a ti s  te respec i pe tine i pe cei din jur, nu sunt atât de 
relevante ca a te purta cu demnitate, conform principiilor i valorilor tale, ca a avea o identitate stabil  
i un sim  al coeren ei în ac iunile tale.  
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    FAMILIA SI SCOALA IN EDUCATIA COPIILOR 

                                                                           

STOICA ROXANA DENISA 

SC. TUDOR MUSATESCU, PITESTI 
 

 

In aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur .  

 

 

Familia i coala 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
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dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei. Am 
putea vorbi mult despre lacunele sistemului de înv mânt i ceea ce este necesar de schimbat. Deja 
ne-am obi nuit ca, în fiecare an, sute de coli s - i deschid  por ile cu aceea i infrastructur  deficitar , 
unele chiar f r  autoriza ie de func ionare, ceea ce se traduce prin grupuri sanitare necorespunz toare, 
cl diri neasigurate la incendiu, centrale nefunc ionale, lipsa canaliz rii i lista poate continua.  

România are un sistem de înv mânt perimat. În cel pu in doisprezece ani, tinerii acumuleaz  
informa ii care într-o propor ie cople itoare nu le folosesc în via . S  nu uit m c  ies din coal  f r  
a avea cuno tin e nici despre aspecte practice i esen iale precum introspec ia, gestionarea 
conflictelor, cunoa terea de sine, dezvoltarea personal , educa ia financiar , consilierea voca ional , 
ca s  nu mai vorbesc de retoric , filosofie, estetic  sau art . 

Mediatiz m o dat  pe an reu ita câtorva elevi la universit i de renume interna ional - Harvard, 
Cambrige, Oxford sau MIT - uitând c  ei sunt excep ia, vârful de lance, produsul muncii proprii i al 
sus inerii p rin ilor, în toate cazurile. Pentru majoritatea tinerilor, este frustrant ca, dup  atâ ia ani de 
coal , institu iile de înv mânt s  nu le fi oferit instrumentele necesare pentru a se descurca în via . 

Un sistem bun de înv mânt te preg te te pentru via , inclusiv pentru a dep i e ecuri i dezam giri. 
Realitatea este c  schimb rile structurale ale unui sistem vechi au loc pe parcursul câtorva genera ii, 
iar a ne ascunde dup  degete sau a nega acest fapt nu ajut  deloc. 

 

Cei apte ani de acas  

Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 
evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 
conduite de via , atât de necesar . Nicolae Steinhardt scrie: „Încep s -mi dau seama c  numai 
caracterul import . Convingerea politic , p reri filosofice, originea social , credin a religioas  nu 
sunt decât accidente: doar caracterul r mâne dup  filtr rile produse de anii de pu c rie, ori de via ”. 

Închei spunând c  po i s  finalizezi patru facult i i s  ai la activ trei doctorate. Nu sunt atât de 
relevante ca cei apte ani de acas , ca a ti s  te respec i pe tine i pe cei din jur, nu sunt atât de 
relevante ca a te purta cu demnitate, conform principiilor i valorilor tale, ca a avea o identitate stabil  
i un sim  al coeren ei în ac iunile tale. Vivat Academia! 
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Rolul p rin ilor i al gr dini ei în educa ia copiilor 

 
Prof. înv. pre colar Stoica Silvia 

G. P. P. ,,Junior” Slobozia – Ialomi a 

 

În societatea contemporan  problematica educa iei dobânde te noi conota ii, educa ia vârstelor 
mici este considerat  temelia personalit ii individului, de aceea educa ia trebuie s  r spund  în 
primul rând nevoilor individului i s  realizeze echilibrul între acestea i dezvoltarea societ ii, iar 
eficien a  acesteia depinde de gradul în care se preg te te copilul pentru participarea la dezvoltarea 
de sine i de m sura în care reu e te s  pun  bazele form rii personalit ii copiilor sub aspect 
psihointelectual, fizic i socioafectiv, pentru o cât mai u oar  integrare social . 

Gr dini a constituie o etap  fundamental  în dezvoltarea copilului nu doar prin con inutul 
tiin ific al procesului instructiv-educativ  ci i prin libertatea de ac iune oferit  pre colarului care îi 

stimuleaz  interesele de cunoa tere i contribuie la l rgirea câmpului de rela ii sociale. 

Unitatea de ac iune gr dini  - familie în vederea form rii copiilor este condi ionat  de un mod 
comun de lucru i de o bun  cunoa tere reciproc , iar începutul este dat de cunoa terea familiei de 
c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. Familia este o surs  principal  de 
informa ii privind rela iile interpersonale dintre membrii acesteia, a tept rile privind educa ia 
copilului, stilul educa ional, autoritatea p rin ilor i metodele educative folosite, valorile promovate, 
climatul educa ional, responsabilit ile pe care copilul le îndepline te, ea este cea care ofer  copilului 
un mediu afectiv, social i cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o coal  a sentimentelor 
deoarece copilul tr ie te în familia sa o gam  variat  de rela ii interindividuale, copiindu-le prin joc 
în propria conduit . Atitudinile i comportamentele p rin ilor vor fi primele modele copiate cu 
fidelitate de copii. 

 Educatoarele trebuie s  ajung  s  cunoasc  bine familiile i copiii de aceea vor folosi toate  
ocaziile pentru a comunica cu p rin ii i a schimba informa ii. 

Exist  mai multe c i de implicare a familiilor în programul de educa ie al copiilor: 

- întâlnirile individuale periodice când se analizeaz  evolu ia dezvolt rii copilului, se identific  
care sunt domeniile de dezvoltare care necesit  o diversificare a activit ilor, care sunt activit ile 
care sunt realizate cu u urin  acas , modul în care copilul reac ioneaz  la diverse activit i propuse. 

- o alt  modalitate de implicare o reprezint  familiile în sala de grup  p rin ii pot asista la 
activit ile desf urate de educatoare cu copiii, pot înv a modalit i de comunicare eficien  cu 
ace tia i modalit i de solu ionare a situa iilor de criz . 

- edintele cu p rin ii, lectoratele, sunt o component  important  a comunic rii gr dini -
familie. 

Aceste activit i întregesc activitatea educativ  a gr dini ei, aducând un surplus informa ional  
completat cu exemple concrete, întregind, completând i l rgind astfel experien a de înv are formal  
cu experien a de înv are non- formal . 

Consider m c  p rin ii trebuie stimula i i ajuta i s  con tientizeze rolul mediului familial în 
educa ie i s  înve e modurile în care î i pot educa i sus ine copiii, printr-o comunicare permanent  
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cu gr dini a, încuraja i s  se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor activit i. Activit ile propuse 
creeaz  p rin ilor oportunitatea de a participa al turi de copii la activit ile specifice gr dini ei, de a-
i observa îndeaproape copilul, modul de reac ie i comportament al acestuia în timpul programului 

gr dini ei.  

Educa ia copilului este o ac iune care presupune schimb de experien e, de valori între adul ii 
care îl sus in în dezvoltarea sa i cu care intr  în contact, motiv pentru care trebuie acordat   
importan a cuvenit  partenerilor educa ionali. 

Complexitatea finalit ilor educa ionale impune îmbinarea activit ilor curriculare cu cele 
extracurriculare iar parteneriatul educa ional, ca set de interven ie complementar , apare ca o 
necesitate. 

Gr dini a trebuie s  se afle în dialog autentic i permanent cu societatea, str duindu-se s  
realizeze pun i de leg tur  între nevoile educa ionale, resursele intelectuale  ale copiilor i 
perspectivele de dezvoltare ale societ ii. De aceea parteneriatul nu este un proces spontan ci este o 
activitate organizat , sus inut , con tient , direc ionat  spre problemele educative ale copiilor. 

Parteneriatul reprezint  procesul de colaborare dintre dou  sau mai multe p r i care ac ioneaz  
împreun  pentru realizarea unor interese sau scopuri comune în condi ii de comunicare, coordonare 
i cooperare i presupune împ r irea responsabilit ilor în derularea unei ac iuni cu precizarea 

obligatorie a atribu iilor i contribu iilor acestora, aspect statuat printr-un acord de parteneriat 
(conven ie, protocol, în elegere, contract). 

Parteneriatul educa ional trebuie privit ca un factor pozitiv care vine  în sprijinul dezvolt rii 
institu iei, presupune participarea activ  a tuturor celor implica i i constituie în acela i timp un punct 
forte în vederea stabilirii unei interac iuni constructive între partenerii implica i, motiva ia fiind 
integrarea gr dini ei în mediul comunitar i participarea activ  la formarea viitorilor adul i. 
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Inima de mam  

 
 Stoica Tatiana-Elena / coala Gimnazial  Nr. 1 Bal , jud. Olt 

Stoica Marian-Gabriel / coala Gimnazial  Nr. 1 Bal , jud. Olt 
 
 
Grigore Vieru spunea: ,,Mama este începutul tuturor începuturilor’’. Leg tura dintre mam  i 

copil este unic , complexitatea acesteia fiind dezvoltat  înc  din momentul concep iei, materializat  
în momentul na terii i existent  pe tot parcursul vie ii. 

 
,,Ne purt m copila ii  pentru o perioad  scurt  în bra e i în inim  pentru totdeauna’’, o faimoas  

zical , c reia  speciali tii  i-au atribuit valen e de veridicitate: ,,pe timpul sarcinii, femeile ofer  
miracolul vie ii, urmând ca dup  na tere, acestea s -l continue cu magia de a ad posti celule provenite 
de la copila  chiar i zeci de ani de la momentul na terii. Aceste celule con in ADN-ul copilului, cu 
timpul, acestea devenind parte din corpul mamei. Unele studii au ar tat existen a celulelor fetale chiar 
în oasele mamei, în ficat i pl mâni, sugerând c  aceste celule i-au creat un adev rat c min în 
organismul mamei. 

Mama întotdeauna va alege s  ne vegheze din umbr  pa ii, s  se jertfeasc  de cele mai multe 
ori transformându-se în scut de apar re în fa a furtunilor, greut ilor i temerilor noastre. În bra ele 
lor ne pier neîncrederile i dezam girile. Nu cred c  altcineva ar putea s  fie bombardat de gloan e, 
s  fie înjunghiat de mii de ori, dar s  nu riposteze, s  nu încerce s  fug , pentru c  tie c  în bra ele 
ei, st m noi, cuprin i de un somn adânc, visând frumos, neb nuind iadul din afara bra elor mamei. 

Blând  ca o briz  a m rii, frumoas  ca o prim var , suav  ca un ghiocel i darnic  precum o 
toamn  înc rcat  cu daruri alese, acestea ne sunt mamele. Fiin e divine, h r zite de Dumnezeu pentru 
a ne ghida pa ii spre poteci ferite de primejdii. 

Un proverb evreiesc, spune: ,,Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, a a c  a creat mamele’’. Nu, 
scumpele noastre, voi nu sunte i doar îngerii lui Dumnezeu, d rui i nou  pe p mânt. Voi sunte i 
ghidul ce ne conduce spre Împ r ia Cerului, în bra ele voastre st  Raiul, în ochii vo tri se 
scald  Credin a, iar pe buzele voastre cre te Floarea nemuririi. 

Dumnezeu nu  ne-ar fi putut oferi un dar mai frumos i mai de pre . În mama tr ie te iubirea lui 
Dumnezeu fa  de noi. Cei mai boga i oameni din aceast  lume sunt, oamenii care au o mam , 
în rugile c reia st  zi i noapte numele nostru. C ci, pe tronul averilor ei, st m noi, copiii, cei pentru 
care mama i-ar da i ultima suflare, ar trece prin foc, printre t i uri de cu ite, printr-un potop de 
dureri, i apoi, ars , împr tiant -n mii de buc i i-ar scoate i inima din piept i ne-ar oferi-o nou . 

E harnic  precum o albin , tie c  vom cre te, tie c  vom porni la drum într-o zi i chiar din 
prima secund , în care ne-a cuprins la piept, începe s  alerge din deal în vale. Porne te în c utarea 
celui mai luminos loc i celui mai roditor p mânt, i seam n  acolo o livad  de ,,valori’’. Fuge  zilnic 
într-un suflet la fântân , ca s  ude livada cu dragoste i ud  fiecare pom cu grij . Ud  i cur  pomul 
Dragostei, apoi se opre te ni el la pomul Credin ei, al Respectului, al Omeniei, al Demnit ii, al 
Bun t ii, al D rniciei, vorbe te cu to i, îi mângâie pe to i i îi roag  s  fac  fructe gustoase pentru 
odorul ei. 
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Acestea ne sunt mamele, gr dini în floare la care mergem oricând s  sorbim cea mai parfumat  
miere. Icoane ale sufletului, pe care le purt m mereu cu sfin enie, ce ne sfin esc locul i sunt arme 
împotriva R ului. Dar, ce ne cer ele în schimb pentru atâta bun tate? 

Aproape nimic, dragostea lor e necondi ionat  i-ar dori doar s  le l s m s - i zideasc  s la ul 
de veci în inima noastr , ca s  ne in  sufletul în cur enie i s  ne înc lzeasc  cu pâine i 
pl cinte calde pere ii sufletului, în vremurile de r stri te. 
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Cei apte ani de acas  

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Prof. înv. primar Stratulat Mihaela-Di a 

coala Gimnazial  Bacioiu, Comuna Corbasca, jude ul Bac u 

,,...Fiii vo tri, îns , trebuie s -nve e 
Din copil rie înc , de la voi, 

Primele îndemnuri, primele pove e, 
Dorul de lumin , scârba de noroi.” 

(Nicolae Labi  – Dac  toate-acestea fi-vor înv ate) 

Tot mai des auzim (sau întâlnim, în diferite situa ii ocazionale) despre lipsa ,,celor apte ani de 
acas ”. Dar cum putem ,,traduce” aceast  expresie?! ,,Cei apte ani de acas ” înseamn  ÎNV ARE 
i IMITA IE dup  modelul oferit de p rin i. Amprenta l sat  de p rin i asupra structurii i profilului 

spiritual-moral al propriilor copii, asupra personalit ii lor, se men ine toat  via a.  
Aceast  expresie atât de frecvent folosit , are ca idee de baz  faptul c  normele de conduit  ale 

copilului se înva  în familie, iar membrii ei au cea mai mare influen  asupra lui. Acesta este mediul 
în care copilul deprinde principalele reguli de bun  purtare, iar psihologii spun c  educa ia din primii 
ani de acas , de care cei mici au parte în familie, define te în bun  m sur  viitorul adult. 

Ce trebuie s  tie un copil „de acas “? Speciali tii spun c , pân  la 6 - 7 ani, un copil trebuie s  
aib  dezvoltate, în principal prin educa ia primit  „acas “, un anumit grad de autonomie (s  se 
îmbrace singur, s  se spele, s  fie ordonat), un limbaj dezvoltat care s -i permit  s  comunice eficient, 
un nivel rezonabil de polite e, înv at  din regulile impuse de familie, un grad de dezvoltare 
emo ional  care s -i dea posibilitatea de a- i controla fricile i emo iile i capacitatea de rela ionare 
social . 

În general, atunci când se vorbe te despre cei apte ani de acas , se face referire la educa ia 
primit  de la p rin i. În acest material, voi încerca s  m  refer, oarecum, i la cei apte ani de ,,acas ” 
petrecu i f r  p rin i, al turi de bunici sau alte rude. În comunitatea în care îmi desf or activitatea, 
num rul copiilor l sa i în grija bunicilor sau a altor membri ai familiei, a crescut alarmant. P rin ii 
sunt modele pe care copiii, de cele mai multe ori, le urmeaz . Ei imit  ceea ce v d i aud în jurul lor. 
Fiind convins de puterea exemplului în familie, pedagogul John Locke spunea: ,,Nu trebuie s  face i 
în fa a copilului nimic din ce nu vre i s  imite”.  

Ce se întâmpl  atunci când p rin ii lipsesc cu des vâr ire în aceast  perioad  important  de 
dezvoltare a copilului lor? Absen a lor reprezint  o problem  stringent . P rin ii pleac  spre 
meleaguri str ine pentru a le oferi copiilor bunuri materiale sau pentru ,,binele” acestora, cum se 
motiveaz  adesea, pentru o via  mai bun . Aceast  credin  (conform c reia o situa ie financiar  i 
material  foarte bun  oferit  copilului cu atâtea sacrificii, este mai mult decât suficient ) îi orbe te, 
neputând z ri adev ratele lor nevoi. Cea mai pre ioas  recompens  pentru copil nu este cea material , 
ci exprimarea mul umirii i bucuriei pe care p rintele i le arat  când face o fapt  bun . Copiii trebuie 
s  fie l uda i i încuraja i tot timpul. Trebuie iubi i i îmbr i a i. Ei au nevoie de afec iunea i 
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dragostea lor, pe care nimeni i nimic nu o vor înlocui vreodat . Educa ia primit  în primii apte ani 
depinde de rela ia afectiv  dintre copil i p rin i, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care 
se bazeaz  familia i pe care le transmite copilului. Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile 
cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 7 ani de acas . 

Un copil iubit, c ruia i se arat  dragostea, afec iunea, care se dezvolt  într-o familie unit , în 
care p rin ii se iubesc reciproc i se respect , cre te armonios. Acest lucru permite copilului s  se 
dezvolte, s  aib  încredere în for ele proprii. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, puternic, sigur 
pe sine, dobândind astfel încredere, deschidere spre înv are i asumarea regulilor de comportament. 
Copilul care simte iubirea p rin ilor este puternic, încrez tor, se simte apreciat i accept , în mod 
pozitiv, regulile. Acesta, la vârste fragede, împrumut  comportamentul p rin ilor. Un copil care cre te 
într-un mediu ostil (în care p rin ii nu comunic  sau comunic  ineficient, nu se respect , nu se iubesc, 
fiind domina i de anumite vicii), împrumut  mai târziu acela i comportament, p rându-i normal acest 
lucru. De aceea trebuie, suntem obliga i, s  acord m o aten ie deosebit  comportamentului nostru, 
mediului social i familial in care copilul nostru se dezvolt  i se formeaz .  

Nu de pu ine ori am întâlnit p rin i tineri care î i puneau întrebarea: ,,Cum s  devenim p rin i 
mai buni?” Da, exist  tineri care au nevoie de îndrumare, de consiliere i de sprijin pentru a reu i cu 
succes în aceast  grea, dar nobil  ,,meserie”. La cursurile de educa ie parental , pe care le-am 
desf urat cu p rin i ai elevilor din coala noastr , am înv at împreun  despre ce înseamn  s  fii 
p rinte i despre cum s  înso e ti copilul pe calea dezvolt rii sale. Noi, educatorii i p rin ii, 
împreun , reprezent m factorii de educa ie permanent , contribuind la integrarea copilului în 
societate. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Profesor Stroe Daniela 

coala Gimnazial  „Mihai Viteazul” Br ila 

P rin ii sunt modelele de urmat în viziunea unora i doar vitregiile vremii sau orgoliul personal 
ar putea contrazice aceast  afirma ie. 

Înc  de la o vârst  fraged  cei mici au puterea de a imita, de a copia i de a transpune în practic  
tot ceea ce v d, urm resc, admir , pentru c  ei sunt ca ni te bure i care se îmbib  cu seva vie ii pe 
care o încep. 

Poate  c  unii dintre noi au puterea de a trece peste aceste începuturi dificile, dar ele, nu se uit  
niciodat  i, de aceea, e foarte important s  le ar t m, în calitate de p rin i i de profesori, partea bun  
i frumoas  spre care se va îndrepta existen a lor. 

F r  familie, coala nu ar putea fi nici m car la jum tate din drumul de acum, dar e important 
s  le fie insuflate aceste valori înc  de mici, pentru c  oamenii se formeaz , se modeleaz  i se 
autoeduc , în final. 

Mama i tata au, astfel, cel mai important rol, în calitate de p rin i, fiindc  ei cimenteaz  
educa ia pe care copilul o dobânde te, iar, ulterior, o cultiv ,  dezvolt , aprofundeaz  la coal , sub 
îndrumare strict  i având la baz  valori precum: bunul sim , bun tatea, altruismul, puterea de 
sacrificiu, aspira ia spre bine i frumos, dorin a de autodep ire i bucuria împlinirii suflete ti. 

Nu sunt cuvinte mari în care s  ne pierdem, dar profesorul este cel care preia  i duce mai 
departe educa ia început  în familie, iar coala care, teoretic, l-a adoptat, cizeleaz  formarea lui 
spiritual  i cultural  într-o societate în care nevoile individului nu mai primeaz . 

Depinde de fiecare factor implicat, de contribu ia adus  în acest sens i nimeni i nimic nu vor 
putea schimba parteneriatul dintre familie i coal , oricât de greu ar fi. 

Niciun impediment nu va distruge bucuria copilului de  a merge la coal , indiferent de context 
i de vremuri, c ci for a fiec rei p r i implicate se rezum  la rolul elementar de a educa i de a fi 

educat. 

A adar, rolul p rin ilor i al colii în educa ia  copiilor este factorul decisiv ce st  la baza 
dezvolt rii societ ii din care facem parte. A minimaliza acest efort comun e ca i cum nu ne-am 
recunoscut limitele pe care le impun timpul i barierele cunoa terii.  

Oamenii de azi formeaz  viitorul care ne define te, iar coala este doar o f râm  din sufletul 
vie ii pe care o hr nim, în fiecare zi cu ajutorul copiilor care nu ne las  s  uit m a fi i noi copii.                   
Doar copii. Azi. Mâine. Mereu. 
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CEI 7 ANI DE ACAS  

 
Prof. înv. primar Stroe Mariana 

coala Profesional  Dane i, Dolj 
 

 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
„mul umesc”, „te rog”, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas . 

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii din 
coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze golurile din 
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procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în în elegerea 
i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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EDUCA IA RELIGIOAS  ÎN ÎNV MÂNTUL  

PREPRIMAR, PRIMAR I GIMNAZIAL 

 

prof. Laura STROESCU 

coala Gimnazial  nr. 10 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 
 
 

MOTTO: “A c uta sensul existen ei înseamn  a-L c uta pe Dumnezeu” 
 
 
 
Educa ia este un proces evolutiv i complex desf urat pe parcursul mai multor etape i vizând 

o anume finalitate, finalitate care are în vedere formarea i dezvoltarea însu irilor intelectuale, morale 
i fizice ale copiilor i ale tineretului, ale oamenilor i ale societ ii. 

De-a lungul secolelor, educa ia a fost strâns legat  de religie. În Antichitate, în Orient, colile 
func ionau în general pe lâng  temple. În Occident, m n stirile erau centre de cultur  pe lâng  care 
func ionau coli, atât pentru viitorii clerici ( coala interioar ), cât i pentru laici ( coala exterioar ). 
În ara noastr  înc  din sec. al XI-lea existau coli pentru preg tirea preo ilor pe lâng  m n stiri i 
centre episcopale, cu predare în limba latin , greac  i slav . 

Despre sensul i importan a educa iei religioase, vorbe te i filosoful culturii i esteticianul 
Tudor Vianu care, scriind despre interac iunea valorilor preciza c , dac  toate celelalte domenii au o 
valoare integrativ , religia se constituie ca o valoare ce d  sens integrator celorlalte direc ii ale 
cunoa terii. 

Cercet rile în domeniul psihologiei copilului ne arat  c  educa ia moral-religioas  este posibil  
de la cea mai fraged  vârst , iar pre colarii cu tr s turile de voin  i caracter în formare sunt receptivi 
la influen ele exercitate asupra lor. 

Dac  educa ia moral  reprezint  acea latur  a procesului de preg tire a copilului pentru via a 
care are în vedere cunoa terea, în elegerea i practicarea binelui în via a social  i adaptarea la via a 
comunit ii, educa ia religioas  trebuie privit  într-o strâns  leg tur  cu educa ia moral  acordându-i 
fundament divin.  Educa ia  moral-religioas   trebuie s  înceap  înc  din primii ani de via  în familie.  
Apoi se continu  potrivit nivelului de în elegere  a copilului pentru  a se forma în sufletul acestuia 
impresii, deprinderi de conduit  i sentimente cu ajutorul c rora s  devin  o adev rat  persoan  
deschis  comuniunii cu Dumnezeu i cu semenii. 

Religia este baza vie ii sociale, deoarece: 
1. Ea este principiul constitutiv al familiei i al statului; 
2. Religia d  na tere i avânt culturii: literatura, artele i tiin ele au luat na tere din religie i 

sub ocrotirea ei; 
3. Religia apropie pe oameni unii de al ii i cimenteaz  solidaritatea social . 
 Educa ia este posibil  în toate perioadele vie ii omene ti, de asemenea educa ia religioas  este 

posibil  în vârsta copil riei deoarece însu i sufletul copilului are în interiorul s u cele necesare pentru 
aceasta. Sufletul copilului poate fi înt rit ca o cetate; sim urile sunt por ile acestei cet i sau înt riturile 
lui. Se poate spune c  sufletul cel mai propice pentru educa ie este sufletul curat al copilului. Educa ia 
religioas  cre tin  este posibil  numai dac  Hristos însu i este primit în sufletul omului i dac  acest 
suflet lucreaz  împreun  cu Hristos la des vâr irea sa. 

Educa ia religioas  i catehizarea presupun o introducere a subiectului în marile mistere, 
facilitând întâlnirea i în elegerea religiei i tradi iei cre tine. Experien a religioas  îl face pe om s  
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în eleag  i s  ac ioneze mai bine, îl invit  la reflexie, îl lumineaz  interior.  Ea are drept obiectiv 
cultivarea i dezvoltarea religiozit ii la individul copil sau adult. Esen a religiei const  în fenomenul 
de credin .  Religiozitatea este o stare psihic  derivat  din credin a într-un principiu suprem, etern i 
imuabil. Educa ia religioas  cre tin , de pild , are ca proiect formarea i des vâr irea profilului 
moral-religios, întruparea la nivelul uman a unor virtu i, într-un fel “îndumnezeirea” omului, în 
m sura  “coborârii” acestui atribut la dimensiunea i condi ia umanului.  

Din încerc rile de a surprinde specificul educa iei religioase, se pot extrage urm toarele 
tr s turi  ale educa iei religioase: 

1. Doar omul poate fi educat în perspectiv  religioas ; aceast  latur  formativ ,  ca i educa ia 
în general,  nu poate fi apanajul lumii subumane; 

2. Educa ia religioas  presupune, în afar  de om, prezen a dimensiunii transcendente, a unui 
factor informat mai presus de om i de lume; 

3. Educa ia religioas  nu se realizeaz  de la sine, instantaneu, ci presupune o interven ie 
exterioar  con tient , o serie de tactici procedurale i metodologice, deliberate, dimensionate de 
factorii care înf ptuiesc  o atare educa ie; 

4. Inten ionalitatea acestei laturi a educa iei este imprimat  i de prezen a unui scop, a unui 
proiect al devenirii personalit ii umane în perspectiva unei valori ce merit  s  fie încorporate de 
individul  copil  sau  adult. 

Formarea con tiin ei religioase comport  trecerea prin anumite stadii, intervale de timp în care 
chestiunile fundamentale ale omului sunt percepute i primesc rezolv ri particulare. 

Dup  unii autori, educa ia religioas  a copilului începe înainte de a se na te, prin formarea unei 
maturit i spirituale a p rin ilor. P rin ii poart  responsabilitatea  pentru  procrearea i aducerea 
copiilor pe lume. Copiii nu trebuie s  suporte consecin ele unor acte pe care ei nu le pot controla. 

Evolu ia vie ii morale, sociale i religioase se va realiza în func ie de stadiile psihologice de 
vârst , puse în eviden  de numeroase studii de psihologie genetic . Acest adev r este cunoscut de 
mult  vreme, la el f când referire i Sfântul Apostol Pavel, în Epistola c tre Corinteni: “când eram 
copil, vorbeam ca un copil, sim eam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am f cut b rbat, 
am lep dat cele ale copilului” (Corint. 13,11). 

1. Copil ria  - primii ani ai copilului se dovedesc a fi foarte importan i pentru dezvoltarea 
ulterioar  pe un traiect religios. Copilul este foarte permisiv la credin a în minuni, în supranatural, în 
mistere. Copil ria este faza în care individul este dispus s  adere la o concep ie deist  sau atee despre 
existen ; ea presupune o dinamic  aparte. S-au stabilit, prin cercet ri concrete, anumite corela ii între 
imaginile parentale în primii ani de via  ai copilului i paternitatea divin ; astfel ajungându-se la 
urm toarele concluzii: 

 Imaginile parentale evoc  i condi ioneaz  în plan psihic dezvoltarea atitudinii fa  de 
Dumnezeu; 

 O dat  cu maturizarea spiritual  a persoanei, evocarea divinit ii prin imaginile p rin ilor se 
purific  

 Criza  religioas  este dependent  de percep ia negativ  a unui p rinte 
 Autoritatea p rin ilor are ceva în comun cu autoritatea divin ; de aceea exerci iul autorit ii 

chibzuite constituie un teren favorabil pentru s direa sentimentelor de venera ie pentru autoritatea lui 
Dumnezeu. 

Începând cu vârsta de trei ani, sfera de cuprindere spiritual  de c tre copil se m re te;  aceasta 
este vârsta când se pot recepta relativ optim, dispozi ii cu caracter moral. Regula principal  este ca la 
fiecare întrebare s  se dea un r spuns; acea parte din adev r care poate fi receptat  corect de c tre 
copil. Exist  îns  riscul ca  Dumnezeul  copilului de trei ani, s  fie gândit ca un om cu atribute 
deosebite. În acest caz, sarcina educatorului de a transforma opinia copilului, a-l face s  în eleag   
transcenden a lui Dumnezeu prin sublinierea atributelor nemateriale ale Lui: bun tate, frumuse e etc., 
pornind de la ceea ce copilul vede: bun tatea mamei, frumuse ea naturii etc. Nu se va renun a la 
implicarea copilului la actul ritualic, rug ciuni sau alte improviza ii scenice: S rb toarea Cr ciunului;  
Na terea Domnului;  S pt mâna Mare;  Învierea Domnului etc.  
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Un rol important în educa ia religioas  a copiilor mici o are i familia. Multe din elementele 
comportamentului religios se formeaz  prin “contaminare”, prin imitarea a ceea ce spun sau a ceea 
ce fac p rin ii. 

1. Preadolescen a – o dat  intrat în coal , educa ia religioas  va c p ta noi forme de insinuare, 
realizat  de personal didactic calificat în acest sens. F r  a minimaliza rolul educa iei religioase din 
familie i biseric , trebuie subliniat faptul c  noul cadru formal de instruire i educa ie religioas , va 
avea un impact mai puternic asupra dezvolt rii personalit ii religioase a copilului. Biserica va ac iona 
pe linia catehiz rii, iar coala pe cea a realiz rii educa iei sistematice în perspectiva raport rii la 
transcenden . La aceast  vârst  copilul este capabil s  accead  la semnifica iile i valorile sacre, atât 
pentru el cât i pentru al ii; el devine mai responsabil fa  de raportul dintre sine i divinitate. La 
pubertate gândirea devine critic  i logic . Cei mai mul i tineri, în aceast  faz , intr  într-o stare de 
incertitudine; nu pu ini se vor orienta c tre o atitudine neutral  sau chiar ateist . O atragere for at  
spre religie în aceast  faz , poate avea efect invers, poate fi malefic , atât pentru copilul în cauz , cât 
i pentru ideea credin ei în sine. 

Descrierea etapelor form rii con tiin ei religioase are numeroase inciden e didactice. Ea ne 
ajut  s  identific m i s  delimit m tipurile de argumente care se preteaz  în anumite momente ale 
catehiz rii i educa iei religioase. Trecerea de la o etap  la alta nu se face f r  o anumit  criz ; este 
posibil ca la un moment dat copilul sau tân rul s   resping  un element al manifest rii religioase. 

Prin educa ia religioas  se asigur  un sens al vie ii credincio ilor, o direc ie i un mod de a 
exista. Idealul educa iei religioase nu poate fi decât un ideal integralist; el const  în a cultiva toate 
for ele de care dispune omul ca fiin  psiho-fizic . 

Formarea caracterului i a personalit ii des vâr ite reprezint  idealul prioritar al educa iei 
religioase. Spre acest ideal se ajunge prin cunoa terea i interiorizarea unor valori morale, estetice i 
intelectuale.  

„Nu exist  art  mai frumoas  decât arta educa iei. Pictorul i sculptorul fac doar figuri f r  
via , dar educatorul creeaz  un chip viu; uitându-se la el, se bucur  i oamenii, Se bucur  i 
Dumnezeu. 

i oricine poate fi dasc l, dac  nu al altora, cel pu in al s u.”   (Sfântul Ioan Gur  de Aur) 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

 Sfânta Scriptur , Editura Institutului Biblic i de Misiune al B.O.R., Bucure ti, 1982 
 Cuco , Constantin, Educa ia religioas  con inut i forme de realizare, Editura Didactic  i 

Pedagogic , R. A., Bucure ti, 1996 
 Popescu, Ion pr. Lector univ. dr., Metodica pred rii religiei, Pite ti, 1997 
 Alexandru, Gheorghe & colectivul, Metodica pred rii religiei, Editura “Gheorghe 

Alexandru”, Craiova, 2000. 
 M.E.N. R ducanu, Ani prof , Patriarhia Român  Filip, Sorin pr., Îndrum tor – elemente de 

educa ie religioas  pentru înv mântul pre colar, vol. I, Editura”Grafika Print”, Bucure ti, 1999. 
  

987



 

P rin ii i coala 

 

Profesor Stroie Marius Daniel 

coala Gimnazial  Pompiliu Marcea 
 

 

P rin ii i familia au cel mai direct i mai durabil efect asupra înv rii i dezvolt rii copiilor. 
În calitate de primi educatori ai copiilor lor, ace tia au un rol esen ial în parcursul educa ional al 
copiilor lor. Un mediu familiar stimulant, care încurajeaz  înv area, precum i implicarea parental  
în activit ile colare, sunt cruciale pentru dezvoltarea emo ional , social  i cognitiv  a copilului.  

Jocul sau lectura împreun  cu copiii în primii lor ani de via , ajutorul acordat la teme sau 
discu ia de acas  despre întâmpl rile de la coal , participarea la întâlnirile dintre p rin i i profesori 
i alte activit i colare vor avea efecte pozitive i de durat  asupra motiva iei copilului de a înv a, 

asupra aten iei, comportamentului i rezultatelor sale colare.  

A tept rile educa ionale ale p rin ilor pentru copiii lor vor avea, de asemenea, un rol crucial în 
conturarea deprinderilor de înv are ale copiilor lor. Consolidarea parteneriatelor familie- coal  i 
implicarea p rin ilor ca parteneri de înv are înc  din primii ani este, prin urmare, esen ial  pentru 
îmbun t irea dezvolt rii copiilor i tinerilor. 

”Meseria de p rinte”, nu poate fi l sat   doar pe seama instinctului, a intui iei i a afec iunii, ci 
necesit  implicare în via a i educa ia copilului, cuno tin e despre particularit ile de dezvoltare ale 
fiecarei vârste, tehnici parentale eficiente în atingerea scopurilor educative i nu în ultimul rând 
preocupare fa  de rolul de p rinte i fa a de întreaga experien  colar   a copilului.  

Implicarea p rin ilor in educa ia copiilor acas  presupune activit i precum monitorizarea 
temelor si discu iile directe cu ace tia privind activit ile i rezultatele colare. Aceste interac iuni i 
comunicarea îi ajut  pe copii s  perceap  activit ile de acas  ca fiind mai pu in dificile i mai pl cute, 
întrucât simt c  beneficiaz  de suportul p rin ilor.  

În plus, numeroase studii au dezv luit faptul c  atitudinea pozitiva a p rin ilor i 
comportamentul de sus inere al acestora sprijin  nevoile psihologice ale copiilor. Astfel, acestea 
sporesc motiva ia autonom  a colarilor i influen eaz  pozitiv performantele pe care ei le ob in în 
mediul academic.  Atunci când p rin ii se implic  în educarea i monitorizarea copiilor acas , ei 
influen eaz  pozitiv atitudinea copiilor fa  de coal  i rezultatele pe care le ob in.  

De asemenea, atunci când ace tia comunic  cu profesorii i particip  la evenimentele colare, 
stabilesc o bun  rela ie cu comunitatea academic  i contribuie la îmbun t irea eficien ei cadrelor 
didactice în educarea copiilor lor.  

Copiii care beneficiaz  de rela ii parentale coerente i sigure, de la vârste fragede, au capacitatea 
de a dezvolta rela ii mai apropiate cu profesorii implica i în educa ia lor, ace tia prezentând un nivel 
mai ridicat de motiva ie academic  i tind s  dezvolte mai pu ine probleme comportamentale în 
mediul colar.  

În concluzie, putem spune cu certitudine c  implicarea activ  a p rin ilor în educa ia copiilor 
acas  i la coal , precum i manifestarea afec iunii fa  de ei contribuie considerabil la îmbun t irea 
performan elor lor colare.   
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P rin ii i coala 

 

Profesor Stroie Mirela Mariana 

coala Gimnazial  Constantin S voiu Târgu Jiu, Gorj 
         

 

În perioada actual  este fundamental p strarea unei balan e între formarea de acas  i formarea 
de la coal . Datoria noastr  de formatori, ca p rin i, nu s-a încheiat odat  cu ,,predarea” copiilor în 
mâinile colii. Trebuie s  în elegem complementaritatea de roluri în familie i coal  cu privire la 
formarea caracterului viitorului adult: familia preg te te fundamentul iar coala construie te pe 
aceast  baz . Familia este cea care exercit  prima i cea mai important  influen  asupra caracterului 
copilului.  

coala trebuie s  înt reasc  valorile precum: etica în munc , respectul, responsabilitatea, 
onestitatea etc., care se înva  acas . Ca p rin i trebuie s  în elegem un aspect important: coala este  
,, societatea” copiilor no tri. În ea î i petrec mult timp, într-un mediu mult mai complex decât cel 
familial. Aici se vor vedea ,,cei 7 ani de acas ,,, respectiv fundamentul cl dit în familie. Dialogul 
p rintelui cu copilul s u despre ,,Cum a fost azi la coal ?”, trebuie s  fie unul real i nu de suprafa . 
El poate oferi ocazia de a-l înv a pe copil cum s  discearn  ce e bine i ce e r u, ocazia de a discuta 
despre valori, despre pozi iile pe care trebuie s  i le asume în diverse situa ii, pornind de le exemplele 
concrete de peste zi. Totodat  acest dialog ofer  p rin ilor ocazia de a cunoa te mai bine provoc rile 
colii de ast zi.  

coala i p rin ii trebuie s  constituie cele dou  limite intre care copilul sa se dezvolte i s  se 
formeze. Dar p rin ii trebuie s  cunoasc  ce informa ii prime te copilul sau la coala sau în incinta 
colii i în intervalul de timp pe care acesta îl petrece în compania colegiilor i a corpului profesoral. 
coala trebuie s  ofere copilului instruire i totodat  s -i dezvolte comportamentul social când acesta 

se afl  în afara controlului parental. Totu i, coala, respectând programa colar , nu trebuie s  
dep easc  limitele pe care familia le consider  potrivite i necesare dezvolt rii copilului. Pentru 
aceasta, p rin ii au obliga ia s  sus in  efortul colii, s  participe constant la activit ile la care sunt 
chema i, pentru a- i însu i tot ceea ce apare nou in procesul de educa ie, s  în eleag  în primul rând 
ei, schimb rile survenite i noile cerin e ale programei colare, pentru a le putea explica propriilor 
copii i ale sus ine pe parcursul desf ur rii procesului de înv are.  

F r  colaborarea permanent  i sus inut  a p rin ilor cu coala, nu putem vorbi despre un proces 
corect de dezvoltare a personalit ii copilului, a comportamentului social al acestuia, atât sub 
controlul familial cât i în afara acesteia, precum i de o corect  în elegere a informa iilor pe care le 
prime te în procesul de instruire colar .  

Dezvoltarea diverselor aptitudini ale copilului ar trebui s  se fac  nu numai din dorin a 
exclusiv  a p rin ilor de a- i vedea copilul performând în diverse domenii, ci mai ales, din dorin a 
proprie a copilului, sus inut  de evaluarea i recomandarea persoanelor avizate, respectiv a cadrelor 
didactice în aten ia c rora se afla copilul. 

 Partea cea mai important  a implic rii p rin ilor în educa ia colar  a copilului este aceea de a 
oferi oportunit i de înv are atât acas , cât i pe strad , în orice împrejurare, ajutându-l s  ia decizii 
i s  pun  în practic  lucrurile înv ate la coal . 
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Educa ia în coal  
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coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. 

Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  
ia parte activ  la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului.  

Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerin ele vie ii 
sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane preg tite special 
în aceast  privin . 

Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tinte cât mai mare, ci i 
de a le stimula calitatea de om.  

coala a r mas punctul de pornire al orient rii colare i profesionale prin ac iuni de informare 
asupra posibilit ilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale i a aptitudinilor, 
de discutare a criteriilor dup  care elevii i i decid viitorul i a ponderii de implicare a parin ilor în 
alegerea colii i a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dac  profesia aleas  este cea dorit  de copil 
i dac  acesta din urm  are disponibilit i intelectuale. 

Umanizarea copilului i personalitatea sa sunt hot râte de condi iile de mediu socio-cultural, 
iar din cadrul acestuia educa ia are rolul determinant. Copilul devine om social numai prin educa ie, 
cu ajutorul c reia î i însu e te limbajul social, cultura general  i comportamentul moral-cet enesc, 
î i formeaz  concep ia despre lume, î i dezvolt  poten ialul creator i se preg te te pentru integrarea 
socio-profesional .  

Ereditatea ofer  sau nu poten ialul de dezvoltare psiho-fiziologic , mediul ofer  sau nu anumite 
condi ii, iar educa ia dirijeaz , prin procesul înv rii, formarea armonioas  i integral  a 
personalit ii, fiind factorul determinant al acesteia. 

Scopul educa iei este "de a în l a pe culmi mai nobile de via  omul, comunitatea etnic  i 
umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului" (Gentile, G. The Reform of Education). 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE SI LA SCOALA 

 
 

Profesor invatamant primar STRUTU PAULA 
 

                                                                                                           

Educa ia ne înso e te pe tot parcursul vie ii. Pentru ca un individ s  aib  ansa de a primi o 
educa ie normal  i corect  trebuie s  creasc  într-o familie care s -i ofere modele demne de urmat, 
p rin i care s  se implice în activitatea de la coal , s -l sus in  i s -l încurajeze pe copil. 

F r  educa ie nu putem s  ne integr m în societatea actual , care este într-o continu  schimbare. 
Nevoia de adaptare este atât de puternic  încât ne împinge c tre toate mijloacele posibile prin care se 
poate produce educa ia, atât la nivel micro (familia, coala, biserica), cât i la nivel macro (societatea). 

Personalitatea fiec rui individ este dezvoltat  de c tre educa ie, iar odat  cu aceasta i latura 
spiritual , dar i psihologic . Al turi de familie, coala joac  un rol foarte important în procesul 
educa iei, dar i a-l dezvolt rii personalit ii. 

Nu am fi ceea ce suntem ast zi dac  mediul în care am tr it i ne-am dezvoltat de-a lungul vie ii, 
din copil rie i pân  la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele lui nu ar fi existat un 
echilibru care s  ne defineasc  personalitatea. 

Exist  foarte mul i furnizori de educa ie: coala, biserica, societatea, mass-media, familia. 
Educa ia exist  în toate domeniile vie ii de zi cu zi, chiar i printre oamenii cu care tr im i de la care 
avem ceva de înv at. 

Rolul cel mai important în educa ia fiec rui individ, al turi de coal  îl are familia. Din aceast  
micro societate numit  familie porne te tot: percep ia asupra vie ii, stilul de via , credin a, cât i 
moralitatea i conduita. Astfel, mediul în care copilul va cre te se va r sfrânge în mod iminent asupra 
dezvolt rii sale psihice. 

Nu toate informa iile pe care le recept m din mediul exterior ne dezvolt  pozitiv gândirea i 
comportamentul. Suntem expu i zilnic la sute de informa ii care au un anumit impact asupra noastr , 
dar nu totul ne este util. 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost înso i i de educa ie, importan a acesteia sporind cu 
fiecare genera ie. Educa ia reprezint  fundamentul vie ii oric rui om cu ajutorul c reia s-au putut 
dezvolta percep ia despre lume, gândirea, stilul de via , conservarea valorilor sociale, dar i 
spirituale. 

Unul dintre rolurile cele mai importante ale educa iei este acela de a influen a, transforma i 
dezvolta personalitatea indivizilor. Procesul aceste este influen at atât de factorii genetici, cât i de 
mediile educogene în care individul se afl  la un moment dat. 

Etapele ce duc la dezvoltarea personalit ii umane reprezint , din punctul meu de vedere, cele 
mai importante obiective din existen a noastr , ca fiin e inteligente, ce au transformat societatea 
actual  într-una educativ  perfec ionist . 

991



Primii educatori cu ajutorul c rora se realizeaz  educa ia sunt p rin ii. Importan a acestei 
educa ii, ca i cea a colii, se r sfrânge asupra tuturor laturilor personalit ii copilului, în func ie 
de  particularit ile de vârst , dar de cele individuale ale acestuia. Trebuin ele i dorin ele copilului 
cresc pe m sur  ce copilul se dezvolt . 

De când copilul începe coala i pân  la finalizarea acesteia,  trebuie men inut  o rela ie strâns  
cu p rin ii în ceea ce prive te dezvoltarea lui c tre via a de adult. Nu numai copilul, cât i p rin ii trec 
prin diferite etape care îi supun la felurite încerc ri de ordin psihic, de aceea este benefic  antrenarea 
p rin ilor în munca educativ  a colii. 

coala are un rol major în formarea personalit ii oamenilor. Profesorul trebuie s  cunoasc  
bine condi iile vie ii de familie unde tr ie te copilul. Acest lucru se realizeaz  prin vizitarea familiei, 
pentru cunoa terea condi iilor de via , activitatea i odihna. Rela ia dintre p rin i i copii, precum i 
climatul familial, în general, reprezint  motive de îngrijorare în ceea ce prive te dezvoltarea fizic  i 
psihic  normal  a copilului. 

coala nu îl poate înv a pe individ totul, iar educa ia nu se bazeaz  numai pe coal , chiar dac  
mul i o atribuie strict colii. Acest lucru este o gre eal , p rin ii având obliga ia de a se asigura c  
exist  condi iile necesare pentru o educa ie pozitiv  atât la coal , prin implicarea lor în activit ile 
elevilor, cât i acas , unde copilul se simte protejat i unde anumite re ineri, pe care le are acesta la 
coal , dispar. 

Putem observa, a adar, c  educa ia nu ine numai de însu irea unor norme sociale specifice 
traiului uman sau de un anume tip de comportament, ci î i are originea în mediile de dezvoltare ale 
individului i în percep iile sale despre lume, deoarece acestea îl vor înso i de-a lungul existen ei sale. 

  

992



 

IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

GR DINI A R CHITOASA NR.1 JUDE UL BAC U, PROFESOR PENTRU 
ÎNV MÂNTUL PRE COLAR STUPU GABRIELA 

Educatia nu este pregatirea pentru viata, educatia este viata insasi. (John Dewey) 

Rolul educa iei este unul colosal în via a omului. Educa ia corect  a copilului pre colar 
reprezint  cheia succesului în via , fiind util  în cadrul procesului de maturizare. P rin ii sunt cei 
care iau tot felul de decizii ce influen eaz  într-o m sur  sau alta viitorul celor mici. Din acest motiv, 
uneori, se poate întâmpla ca, din cauza stresului, ner bd rii, oboselii, a lipsei de timp, adul ii s  
recurg  la diferite strategii pentru a rezolva problemele celor mici. Care în timp, acestea duc la apari ia 
unor comportamente nedorite, ca, de exemplu, faptul c  vor crede c  li se cuvine totul. Pentru a educa 
un copil în direc ia bun , m micile i t ticii trebuie s -i îndrume cu mult  în elepciune, s  nu fie prea 
permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s -i fac  ferici i într-una. Uneori, trebuie s  le refuze 
accesul la anumite lucruri i s  le spun  „Nu” De asemenea, tot în seama educa iei parentale cade i 
crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  le aib . Dac  nu vor fi aplicate, ace tia 
vor ajunge s  cread  c  întreaga lume se învârte în jurul lor.  

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea celor mici i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor. Identificând  obiectivele parentale 
pe termen lung,  interac ionând corect i plin de c ldur  cu copilul, în eleag nd gândurile i 
sentimentele acestora în diferite situa ii,  c utând mereu o solu ie la toate problemele care se ivesc i 
s  renun ând  la abordarea punitiv  a unui conflict. 

Reu ita în via  este garantat  de modul în care sunt educa i i îngriji i copiii mici, mai ales a 
celor care provin din familii cu situa ii sociale dificile. Membrii acestora r mân baza dezvol-t rii 
s n toase, micu ii având nevoie de mai multe „ingrediente” pentru a duce o existen  fericit  i pentru 
a atinge succesul în via . Educarea copilului începe înc  de la na tere. Acest lucru ajut  la modelarea 
personalit ii omului. A adar, familia exercit  o influen  adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  
din acest mediu o mul ime de cuno tin e, atitudini, deprinderi, modele i obi nuin e de comportament. 
Gr dini a este urm toarea etap  în dezvoltarea copilului pre colar i este un element esen ial al 
procesului. Educa ia copilului de 3 ani poate continua în  institu iea de înv mânt, dar r mâne 
esen ial  existen a armoniei dintre cele dou  medii, educa ional i familial, cel din urm  continuând 
permanent s  aib  o influen  dominant . 

Gre elile p rin ilor în educa ia copiilor sunt inevitabile, într-o oarecare m sur , dar adul ii 
încearc  mereu s  fie tot mai buni în aceast  „meserie” i s  le evite. Din acest motiv, speciali tii vin 
în întâmpinarea nevoilor acestora cu o mul ime de sfaturi utile: 

*Deciziile adultului influen eaz  personalitatea copilului. Dac  îi va da mereu ce î i dore te, nu 
va cre te un prichindel responsabil; 

*Este important s  le ofere posibilitatea de a- i dezvolta empatia, s  în eleag , s  respecte i s  
pre uiasc  opiniile celor din jur; 

*O lec ie valoroas  pe care p rin ii trebuie s  o predea copiilor este cea legat  de r bdare. Ei 
trebuie s - i dea seama c  nu pot primi mereu tot ceea ce doresc; 

*P rin ii nu trebuie s -i r sfe e cu tot felul de lucruri, ci s  le arate care este valoarea banului; 
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*Cei mici vor înv a obligatoriu care le sunt responsabilit ile în familie, activit ile de acest 
gen permi ându-le s  munceasc  pentru a strânge bani sau de a înv a c  unele lucruri se fac în mod 
voluntar, gratis; 

*Este indicat ca p rin ii s  le permit  s  ia singuri anumite hot râri, evident, unele decizii 
potrivite vârstei, apoi s  le cear  socoteal  pentru ceea ce fac i pentru alegerile pentru care au optat; 

 
În concluzie, educa ia în familie i în institu ii este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a 

oric rui copil. Cel mai eficient mod de a-l trata este cu iubire, compasiune i în elegere.. A adar, 
asigur -te c  faci totul prin joac , cu calm mult i iubire infinit . 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE SAU „CEI APTE ANI DE ACAS ” 

Prof. înv. pre colar STURZA PETRONELA NICULINA 

GR DINI A CU PROGRAM NORMAL CIB,                                                           
COALA GIMNAZIAL  ALMA U MARE 

“Tot ceea ce n-avem de la na tere i de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 
educa ie. Aceast  educa ie ne vine de la natur , de la oameni sau de la lucruri.” Jean Jacques Rousseau 

 
Cât de des auzim aceast  expresie de valoare, cu vechime în societatea româneasc : „Cei apte 

ani de acas !”?  Destul de des! Iar aceasta face referire direct la educa ia pe care copilul o prime te 
de la p rin i, bunici i ceilal i membrii din familie, precum i formarea comportamentului i a 
personalit ii acestuia pân  ajunge la vârta de a merge la coal . 

Când un copil salut  respectuos, spune “Mul umesc!”, “Te rog!”, î i cere scuze atunci când î i 
d  seama c  a gre it, se comport  frumos cu cei din jurul lui, spunem despre acesta c  este un copil 
bine crescut, echivalentul expresiei „Cei apte ani de acas !”. Atunci când ne sup r  comportamentul 
sau atitudinea unui copil, nu este politicos, facem urm toarea afirma ie: „Nu are cei apte ani de 
acas !”, iar aceast  etichet  poate avea ecou chiar i ca viitor adult 

Ace ti apte ani de acas  reprezint  “culmea achizi ilor”, deoarece în primii apte ani de via , 
copilul are o capacitate foarte mare de acumulare i asimilare de informa ii, de memorare i însu ire 
a limbajului, a comportamentului etc. Spunem „de acas ” pentru c  cel mai mult timp în acest interval, 
de la na tere spre vârsta de 7 ani, copilul i-l petrece în sânul familiei, iar membrii acesteia au cea 
mai mare influen  asupra lui. 

Înc  din primii ani de via , copilul copiaz  gesturi, atitudini, limbaj, comportament pozitiv sau 
negativ, de la p rin i. Astfel, p rin ii reprezint  primii i adev ra ii „dasc li” din via a copilului, 
oferindu-i primele înv turi despre toate câte îl înconjoar :, natur , lucruri, fiin e, norme morale i 
altele, iar pentru acest rol trebuie s  î i însu easc  cu adev rat responsabilit ile ce vin la pachet cu 
un nou-n scut.   

În concluzie, „Cei apte ani de acas !” este o expresie des întâlnit  în societatea româneasc  ce 
arat  educa ia unei persoane, bagajul de cuno tin e, deprinderi , comportamente i atitudini cu care 
copilul porne te în via , în societate. 
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ROLUL  FAMILIEI ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR SUB IRE RAMONA 

COALA GIMNAZIAL  NR. 4 LUGOJ, JUD. TIMI  

 
Cei  apte ani de acas  reprezint  o oglind  a educa iei pe care p rin ii o ofer  copiilor în prima 

parte a copil riei. Speciali tii sus in c  regulile de comportament i educa ie oferite în primii apte 
ani de via  ai copilului sunt definitori prin formarea lui ca adult.  

Perioada optim  pentru educa ie i formarea caracterului psiho-social în via a fiec rui individ 
este reprezentat  de copil rie. Copilul prime te primele sfaturi i no iuni educative, î i dezvolt  
aptitudinile i î i formeaz  primele deprinderi de via  s n toas , în familie.  

De foarte multe ori, în special în situa iile în care ne sup r  atitudinea sau comportamentul unei 
persoane, ori  a unui copil ne gândm c  nu este educat corect, nu este politicos, ,,Nu are cei apte ani 
de acas ”. Replic m astfel considerând c  nu a primit o educa ie potrivit  ori nu i-a însu it diverse 
norme ori norme de polite e.  

Aceast  expresie ,,Cei apte ani de acas ” define te îns  tot bagajul de cuno tin e, deprinderi, 
comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de via . Aceast  perioad  de timp este considerat  
,,culmea achizi ilor”, este considerat  una din perioadele de intens  dezvoltare psihic , deoarece 
copilul are o capacitate foarte mare de acumulare , de informa ii, de memorare i de insu ire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj.  

Familia constituie mediul în care copilul se na te, tr ie te primii ani ai existen ei personale, se 
dezvolt  i se formeaz  pentru via . Ea reprezint  un prim instrument de reglare a interac iunilor 
dintre copil i mediul social. Are rolul central de asigurare a condi iilor necesare trecerii prin stadiile 
de dezvoltare ale copil riei i care stau la baza structur rii personalit ii individului. 

Ea este prima institu ie de educa ie moral  i pentru prima copil rie este mediul educativ prin 
excelen . Familia este „cea mai necesar  coal  de omenie”.  

Pentru orice persoan  (copil, adolescent, tân r, adult), familia este mediul natural cel mai 
favorabil pentru formarea, dezvoltarea i afirmarea lui, asigurând condi ii de securitate i protec ie, 
atât fizic  cât i psihic , în orice perioad  a vie ii. Aici se contureaz  concep ia despre via  i 
conceptul de sine. 

Polite ea, buna-cuviin  i bunele maniere sunt “lucruri” care se înva . Primele reguli de 
polite e le înv m de la p rin i i bunici, apoi la gr dini  i abia apoi la coal . 

Fiecare copil este bine s  tie c , dac  este politicos i are  conduit  frumoas  cu cei din jur, 
ceilal i  vor fi, la rândul lor, politico i cu ei. 

Este bine de tiut c  a avea “cei apte ani de-acas ” înseamn  a ne comporta respectuos i cu 
bun -cuviin  pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situa ie, cu toat  lumea: cu 
p rin ii, fra ii, prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc. 

De aceea, p rin ii, bunicii, înv torii i chiar profesorii, nu trebuie s  uite c  este necesar s -i 
înve e pe copii ( oriunde i oricând ) urm toarele: Cum, când i pe cine salut m?, Cum ne comport m 
acas , la coal , la cinematograf, în vizit ?, Care este atitudinea care trebuie adoptat  la mas ?, Cum, 
când i de ce oferim cadouri?, Ce i cât vorbim?, Cum i când s  fim recunosc tori?, Când s  
zâmbim?, Cum ne ajut m prietenii? etc. 

Dac  fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vin  pentru comportarea 
tinerilor de ast zi?”, ci am încerca s  r spundem luând atitudine i l sând indolen a de o parte, am 
deveni adev ra i formatori de oameni, de caractere i personalit i. 
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Se numesc “cei apte ani de-acas ” deoarece copilul î i petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special pân   la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influen  asupra lui. 

 
Ce pot înv a copiii în cei apte ani? 
 

- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igien ; 
- cur enie i exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea tr irilor, sentimentelor i emo iilor,  pozitive i negative; 
- bune maniere i comportament în diverse situa ii; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a rela iona cu ceilal i i de a r spunde la diverse provoc ri ale mediului înconjur tor 
(este certat de cineva, i se ia juc ria de c tre alt copil, nu prime te cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc); 
- consecven a în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea  aten iei; 
- perseveren a în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor i motiva iilor atunci când vrea s  fac  ceva. 

 
Unele din însusirile dobândite în aceast  perioada devin stabile pentru tot restul vie ii:  
 

- spiritul de competi ie; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitiv  fa  de diverse sarcini, etc. 

 
P rin ii trebuie s  în eleag  bine rela ia dintre fapt  i m sura ei educa ional . În climatul 

educa ional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea i blânde ea, afectivitatea i 
sobrietatea) toate îns  cu m sur  i la timp, orice exces fiind p gubitor în sfera form rii umane. 

S  ne amintim în orice moment c  nemul umirile noastre pot fi schimbate prin contribu ia 
noastr , a tuturor: p rin i, bunici, înv tori, profesori. 

Noi to i, cu dragoste i st ruin , putem s -i red m sensul expresiei “cei apte ani de-acas ”. 
 
 
Bibliografie: 
 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educa iei, Editura Curtea Veche, Bucure ti. 
S l v stru, D., (2004), Psihologia educa iei, Editura Polirom, Ia i. 
Vr sma  Ecaterina Adina, Consilierea i educa ia p rin ilor, Editura Aramis, Bucure ti, 2002 
 
 

 

997



 

Rolul p rin ilor i al familiei în educa ia copiilor 

 

prof. nv. primar SUCIU CLAUDIA ADELA 

coala Gimnazial  „Avram Iancu” Târn veni 
 
 
  
"Educa ia începe acas . Nu po i da vina pe coal  c  nu i-a înv at copilul ceea ce nu l-ai înv at 

tu.” Geoffrey Holder  
 
  

Familia de ine un rol important în dezvoltarea copilului, iar p rin ii au un impact direct i de 

durat  asupra copiilor. Se spune c  formarea copilului începe chiar de la na tere sau înainte de acest 

moment, prin felul în care p rin ii vorbesc cu copilul, cum se comport  cu el, dar i prin modul în 

care se comport  între ei sau cu alte persoane. 

P rin ii se str duiesc s  ofere cea mai bun  cre tere copiilor din dorin a de a le cre te ansele 

de a deveni adul i de succes.  Educa ia copiilor, va începe în sânul familiei, acolo unde ace tia vor 

înv a primele valori care vor contribuie la modelarea personalit ii lor.  

Ceea ce au început p rin ii în primii ani de via , va fi continuat de gr dini  i coal . Profesorii 

vor deveni, al turi de p rin i, parteneri în educa ia copiilor. Odat  cu începerea colii, rolul p rintelui 

nu este doar acela de a-l ajuta la teme i de a-l corecta, ci i de a-l ghida i de a crea un climat favorabil, 

propice unei dezvolt ri armonioase. Colaborara între actorii implica i în educa ia copilului, elev – 

p rinte – profesor va influen a via a colar  a copilului. 

De-a lungul timpului, s-a constatat c  dac  p rin ii se ocup  de copii, sunt al turi de ei  i îi 

ghideaz  în înv are, situa ia lor colar  este mult mai bun , dau dovad  de abilit i sociale superioare 

i au un comportament adecvat la coal . Cu toate acestea, sunt situa ii în care p rin ii nu se implic  

în via a colar  a copiilor i ace tia, prin eforturi proprii, urmând exemplul unor colegi, reu esc s   

ob in  rezultate bune la înv tur .  

Totu i, un rol important în educa ia copilului îl joac  rela ia dintre membrii fsmiliei. Aceast  

rela ie trebuie s  se bazeze pe respect reciproc. P rin ii trebuie s  fie con tien i i s  accepte c  un 

copil nu va face întotdeauna ce vor ei. M iestria p rin ilor const  în exemplele pozitive pe care le 

oate oferi pentru a-i ajuta s  face cu succes fa  unor astfel de momente.  

O rela ie s n toas  p rinte – copil, combinat  cu o educa ie pozitiv , st  la baza form rii 

copilului, a viitorului adult. 
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Rolul familiei i al colii în educa ia copiilor 

Prof. înv. pre colar Sudrigian Ileana Marcela 

coala  Gimnazial   ,,Georgiu Popa” Câmpani – GPN nr. 4 Hârse ti 

 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 

moral si estetic. coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  
procesul de înv mânt, personalitatea copilului. 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie.   

Familia este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe 
o leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional.  

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea, 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul 
de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i 
folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în 
divertisment, controlul p rin ilor nu este eficace, iar ace tia sunt nemul umi i pentru notele copiilor, 
dar rezultatele slabe la înv tur  le pun pe seama colii.  

De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  
timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
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s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Profesorul s  nu fie  
niciodat  un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt 
care face imposibil  colaborarea cu familia.În cadrul edin elor cu p rin ii s  se  dezb t   teme ca: V  
cunoa te i copilul?, Rolul mamei, Rolul tat lui, Meseria de a fi p rinte, Frumuse ea comport rii, Ziua 
mea de lucru, Copilul fa  în fa  cu p rin ii. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 

Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie : teoria profesionalismului i teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consider  c  un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal , un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns .  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece : p rin ii sunt parteneri ai colii , eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri. Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, 
determinând în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de 
coal  g se te un r spuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 
poate ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar, e  o  sarcin   a  
colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strateg

iile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 

Una dintre cele  mai  importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  ar
e  aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional .  Cei mai  mul i  p rin i 
sunt  bine  inten iona i  în  alegerea  unei  coli  pentru  copilul  lor.   

Dar, de  multe  ori,  buna  inten ie  i  buna  credin   sunt  tocmai  sursele  gre elilor  lor  deoa
rece  acestea  nu  in  loc  de  competen . 

Gre elile  p rin ilor  decurg  uneori  i  din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poart   copiilor. 
De  aceea,  între  familie  i  coal   trebuie  s   existe  o  permanent   colaborare.  Un  parteneriat             
  familie – coal   este  rela ia  cea  mai  profitabil   pentru  to i  cei  ce  particip   la  acest  demers. 

Parteneriatul  va  fi  eficient  dac   fiecare  parte  va  re ine  c   acela i  subiect  este  copilul  n
ostru  i  colarul  nostru.  Cadrele  didactice  afl   cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod  ajunge  mai
  repede la  succes,  ce  îl  intereseaz   i  îl  pasioneaz ,  iar  p rin ii  vor  cunoa te 
în  ce  momente  s   îl  sustin   pe  colar,  în  ce  fel  s -l  motiveze.    

coala este  factorul  decisiv  pentru  formarea  unui  om  apt  s   contribuie  la  dezvoltarea  s
ociet ii. 

Procesul de înv mânt  este  cel  care  confer   colii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Mi
siunea colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerin ele  vie
ii  sociale. 

 
Se accentueaz  azi ideea  de a sprijini p rin ii i nu de a-i substitui.   
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Se identific  tot mai clar idea unor interven ii asupra familiei i deci, în primul rând, 
asupra p rin ilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  i  sus ine  în  sarcinile  lor  educative. 
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Familia i coala – factori de educa ie 

 

Laborant um lan Maria 

C. N. „O. Goga” Marghita 

 
„Omul nu poate deveni om, decât prin educa ie, el nu este decât ceea ce educa ia face din el.” 

(Kant) 
 
Copilul, prin însu irile sale calitative diferite de ale adultului i prin dependen a de cei care îl 

îngrijesc, are dreptul de a ocupa o pozi ie privilegiat  i de a se bucura de aten ie special . 
Familia este grupul social cel mai important în asigurarea îngrijirii, protec iei i educa iei 

copilului. Ea ofer  copilului sentimental de siguran . 
Starea de siguran  se realizeaz  prin satisfacerea trebuin elor considerate elementare, de 

contract social, prin exprimarea sentimentelor de dragoste. Aceasta implic  i încrederea copilului în 
propriile for e i capacit i. 

Pentru copil a se sim i acceptat înseamn  înainte de orice a se sim i iubit. 
Dragostea pentru copil nu este ceva abstract, ea trebuie s  fie sim it , s  fie evident . 
Copilul are nevoie s  tie sigur ce poate face i ce este interzis, s  înve e regulile de  

comportament i s  le respecte în via a grupului. 
P rin ii trebuie s  încurajeze dorin a de a se dezvolta, de a se individualiza, de a se  emancipa, 

prin oferirea posibilit ii exprim rii unui punct de vedere propriu. 
Familia este rezultatul rela ion rii mai multor factori: preg tirea i profesia p rin ilor, stilul de 

via , vârsta, repere morale, culturale i religioase. 
Exist  câteva jaloane pe care p rin ii trebuie s  le aplice pentru a în elege copiii i pentru a-i 

ajuta s  se dezvolte armonios. 
 
Pentru ca familia s  fie „Leag n de iubire”, consider c  ambii p rin i ar trebui s  aib  în vedere 

urm toarele zece sfaturi:  
 
1. S  v  iubi i copilul i s  v  apropia i de el, pentru a-l cunoa te i ajuta s  creasc ! 
2. S -l proteja i! 
3. S  fi i un bun exemplu pentru copil! 
4. S  v  juca i cu copilul! 
5. S  îl antrena i la lucru, al turi de d-voastr ! 
6. S  l sa i copilul s  dobândeasc  singur experien  de via , chiar dac  întâmpin  greut i! 
7. S -l înv a i s  fie ascult tor! 
8. S -l ajuta i s  se adapteze u or în comunitate! 
9. S  a tepta i de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de  maturizare 

a propriei experien e! 
10. S -i oferi i copilului tr iri cu valoare de amintire! 
 
Copilul – trebuie s  aib  sentimental c  este dorit i iubit. P rin ii s  îi creeze un sentiment de 

securitate, f r  amenin ri, pedepse fizice, s  discute calm, tolerant, evitând conflictele. 
coala - este un factor important în realizarea unei bune integr ri sociale a copilului printr-o 

rela ie pertinent  cu familia. Diferitele modalit i: adun ri cu p rin ii, vizite la domiciliile copiilor, 
coresponden a cu p rin ii, realizeaz  o mai bun  informare a familiei asupra personalit ii copilului. 
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Copilul trebuie s  se simt  acceptat, ca un partener, nu numai în via a de familie ci i în 
activitatea colar . 

Toate cuno tin ele care se predau copiilor în coal  trebuie s  aib  ca scop cur enia min ii i 
inimii lor. 

Dasc lul trebuie s  caute a de tepta în coal , cu orice ocazie, sentimente morale, s  le  
l mureasc , pentru ca acestea s  îndemne la ac iuni morale i, dup  acestea, s -i fac  pe elevi s  simt  
ce mobil puternic e pentru un suflet convingerea moral . 

Raportul dintre dasc l i elev trebuie s  fie nu un raport de team , ci un raport de iubire.  
Pentru elev cuvântul dasc lului s u e sfânt i, dac  acesta e la locul s u, sfânt va r mâne tot 

timpul. 
Fiecare dasc l trebuie s  fie, mai înainte de toate, un educator spre cinste i adev r i moralitate 

curat , un „gr dinar” care des elene te p mântul i cre te „flori” mândre ascultând glasul copilului, 
care r sun  a a: 

 
„Eu sunt copilul, 
Tu ii în mâinile tale destinul meu. 
Tu determini în cea mai mare m sur  dac  voi reu i sau e ua în via . 
D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire! 
Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume!” 
(Child’s Appeal, M. Greene Cole). 
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FAMILIA – PRIMUL EDUCATOR 

 

SURDU Lucian Cristian 

Liceul Teoretic ”Grigore Antipa” Boto ani 

 

Ca mediu social, familia reprezint  locul în care copilul este îngrijit, educat, educa ia în familie 
precedând-o pe cea institu ional . Copilul, în primii ani de via  este dependent de p rin i, iar ace tia 
nu trebuie s  fie preocupa i doar de latura fizic  a îngrijirii lui,ci s  aib  în vedere educa ia psiho-
social , corelând posibilit ile fizice cu cele psihice. Educa ia în familie pune bazele dezvolt rii 
psihice a copilului, iar educa ia sa la nivel psihic trebuie s  urm reasc  pas cu pas evolu ia fizic , 
urm rindu-se concomitent educa ia intelectual , moral  în scopul form rii caracterului. Cel mai 
important rol în evolu ia psihic  a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta 
vârst , rolul exemplului este foarte important. 

De familie depinde dirijarea judicioas  a maturiz rii psihice a copilului. Primele impresii despre 
lume i via , despre fenomene din natur  i societate, copilul le prime te din familie. Astfel, prin 
comunicarea continu  cu membrii familiei, el î i însu e te limbajul, care cu timpul devine un puternic 
instrument al dezvolt rii sale psihice. P rin ii vor fi aten i la felul cum pronun  copiii cuvintele, le 
vor corecta vorbirea, le vor îmbog i vocabularul, îi vor înv a s  se exprime corect i coerent. P rin ii 
trebuie s  acorde o mare aten ie întreb rilor copiilor,semn sigur al dezvolt rii lor intelectuale, al 
manifest rii active a setei de cunoa tere,al curiozit ii lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În 
familie copiii î i însu esc primele cuno tin e, î i formeaz  primele reprezent ri i dobândesc 
experien e morale. P rin ii îi înva  de timpuriu pe copii s  în eleag  ce este "bine" i ce este"r u", ce 
este "permis" i ce este "interzis".Pentru unele fapte i ac iuni, copiii sunt încuraja i i l uda i, iar 
pentru altele sunt dojeni i de c tre p rin i. 

Procesul educ rii morale a copilului este de lung  durat , de i începe înc  din familie. 
Deprinderile de comportare civilizat , atitudinile copilului fa  de al ii exprim  de fapt atmosfera 
moral  în care el a fost crescut în familie, sfaturile i îndemnurile pe care le-a primit de la p rin i, 
exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile i faptele lorde conduit . Unii p rin i nu în eleg 
c  adesea copilul este incorect nu pentru c  ar vrea s  se abat  de la reguli, ci pentru c  nu tie cum 
trebuie s  se comporte,  nu dispune de experien a moral  necesar , nu cunoa te cerin ele fa  de 
comportarea lui. 

În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor rela ii juste între membrii familiei. 
Ceea ce trebuie s  caracterizeze rela iile dintre p rin i i copii este stima reciproc  dintre membrii 
familiei, dragostea p rinteasc  ra ional  fa  de copii, consecven a i unitatea cerin elor pe care le 
formuleaz  p rin ii i ceilal i membri ai familiei fa  de copii, exemplul personal pe care îl dau cei 
mari prin atitudinile i faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. 

Desigur, p rin ii î i iubesc copii,  le poarta de grij , muncesc pentru ei i particip  la toate 
bucuriile i sup r rile lor. Dar aceast  dragoste nu trebuie s  fie oarba. P rin ii care se manifest  astfel 
fa  de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile , nu se bucur  de nici un fel de 
respect i autoritate în fa  acestora.  

Experien a educa iei în familie arata c  acolo unde copii sunt scuti i de orice fel de griji i 
eforturi, ei devin egoi ti, nu- i iubesc cu adev rat p rin ii, se înstr ineaz  de ei i nu le dau o mân  
de ajutor atunci când se întâmpl  s  treac  prin unele încerc ri. O problem  aparte a educa iei în 
familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare c  p rin ii concentreaz  toat  grija i dragostea asupra 
singurului lor copil. Dar aceast  d ruire afectiv  pe deplin explicabil  trebuie totu i supus  unui 
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control ra ional. P rin ii sunt datori s -i g seasc  copilului tovar i de aceea i vârst  cu el. Ei nu 
trebuie s -l "acopere", s -l sileasc  s - i petreac  timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de 
posibilitatea de a se juca cu al i copii, înseamn  a-l lipsi de bucuriile vie ii. Nici un copil nu poate s  
creasc  s n tos , sub aspectul intelectual i moral, dac  nu se dezvolt  în colectiv i prin colectivul 
de copii. 
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Importan a educa iei în familie i la coalã 

 

Surugiu Sãndi a, 

coala Gimnazialã Nr 1, com. Bãneasa, jud. Gala i 

 

Platon definea educa ia ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile 
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera c  
„educa ia trebuie s  fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare” 

Societatea zilelor noastre solicit , mai mult ca oricând, inteligen a i capacitatea creatoare a 
omului. „Întregul climat al viitorului, afirm  Bogdan Suchodolski, va situa capacit ile intelectuale 
în condi iile deplinei afirm ri i va da un larg avans dorin ei de cunoa tere. 

În concluzie, prin educa ie se dore te dezvoltarea con tient  a poten ialului biopsihic al omului 
i formarea unui tip de personalitate solicitat de condi iile prezente i de perspectiva societ ii. 

Educa ia are urm toarele caracteristici: pune accent pe oameni, urm re te dezvoltarea unor 
calit i umane i explorarea orizonturilor, este orientat  predominant spre preg tirea pentru via , are 
în vedere, cu prec dere, întreb ri asupra existen ei, vizeaz  cu prec dere dezvoltarea unei st ri sau a 
unei structuri atinse, finalitatea în educa ie îmbin  viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. 
Activitatea educa ional  este dinamic  i flexibil  în acela i timp, iar educa ia stimuleaz  idealul 
fiin ei umane exprimat prin „a fi i a deveni”. 

Educa ia are i a avut dintotdeauna roluri multiple pentru individ i pentru societate. 

Potrivit studiilor, educa ia poate face oamenii mai ferici i! De aceea, este absolut esen ial ca 
educa ia, indiferent de natura sa, s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului. 

Educa ia (înva area) formal  

Înv area formal  este o form  de educare ce are loc, de obicei, în incinta unei institu ii colare. 
Se refer  la cuno tin ele academice de baz  pe care un copil le înva  într-un mod formal. Unele dintre 
exemplele de educa ie formal  sunt înv area la clas , educa ia planificat  a diferitelor discipline cu 
o program  adecvat , dobândit  prin participarea la o institu ie. Acesta este modul sistematic în care 
o persoan  frecventeaz  o coal  sau universitate i prime te instruire de la profesori care sunt echipa i 
i autoriza i s  predea diferite materii.  

Educa ia informal  

Educa ia informal  se refer  la modul în care persoanele înva  în afara clasei. Un elev care 
face parte dintr-un sistem educa ional formal poate avea parte i de o educa ie informal . De pild , 
un copil de clas  primar  poate sus ine Educa ia formal  frecventând coala, iar dup  s  participe la 
programe after school, precum cursuri de limbi str ine, tabere sau excursii, care îi ajut  s - i 
descopere i alte abilit i. Acest tip de educa ie include, de asemenea, orice informa ie nou  pe care 
p rintele o pred  copilului, ca, de exemplu, atunci când mama îl înva  pe copil s  se spele pe mâini 
dup  ce folose te toaleta. Practic, toate informa iile acumulate în afara s lilor de clas  pot fi 
considerate a fi educa ie informal . 
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Un alt tip de înv are în afara institu iilor tradi ionale este educa ia non-formal . Aceasta 
reprezint  echilibrul dintre metoda formal  i cea informal . Atunci când se joac  i exploreaz , copiii 
mici arat  un interes natural pentru lumea din jur. Educatorii pre colarilor pot valorifica aceste 
interese prin planificarea unei variet i de experien e bazate pe educa ia social . Aceste strategii pot 
ajuta la cultivarea i extinderea abilit ilor în cazul copiilor mici – ei înva  cum s  identifice i s  
rezolve probleme, s  negocieze la locul de joac , s  identifice diversitatea i inegalitatea i, nu în 
ultimul rând, cum s  recunoasc  consecin ele anumitor comportamente nepotrivite. 

Ceea ce inveti la scoala si realitatea vietii sunt deseori doua lucruri diferite si uneori chiar opuse.  
Sunt multe abilitati de care ai nevoie pentru a avea succes si pe care nu le inveti la scoala - cum sa 
dezvolti si sa mentii relatii pozitive, cum sa muncesti inteligent, cum sa iti gasesti drumul in viata etc. 
Acestea sunt lucruri pe care nu ti le preda nimeni la scoala. Dar cand te educi singur (din experienta, 
din carti sau studiind singur) inveti si aplici in mod constant noile cunostinte dobandite. 

Daca trecem dincolo de ideile preconcepute, educa ia poate fi definita ca proces de învã are, 
de dob ndire a cunoa terii, de dezvoltare a unor abilitati, valori, convingeri i obiceiuri. 

Educa ia are loc deseori sub indrumarea unor educatori, insa – si in aceasta consta secretul ei 
– te poti educa si singur. Scoala este un loc fizic, însa educa ia poate fi fãcuta oriunde, oricand si de 
cãtre oricine – inclusiv de tine insuti/insati. 

Educa ia nu are nevoie de un decor anume. De fapt, orice experienta care are ca 
rezultat dezvoltarea modului de a g ndi, a sim i sau a ac iona poate fi consideratã o experien ã cu 
caracter educativ. 

Educa ia este o forma de învã are care nu se terminã niciodatã. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

coala Gimnazial  „Vasile eicaru”, com. Oancea, jud. Gala i 

Prof. Susanu M d lina - Georgiana 

 
„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. 

Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – Bob Keeshan 
 
 
Educa ia începe înc  din prima zi de via  a copilului i este un proces continuu care se 

desf oar  treptat i în str ns  leg tur  cu etapele de dezvoltare ale acestuia. Prin urmare, educa ia 
începe acas , p rin ii av nd cel mai important rol în transmiterea ei i se continu  i se aprofundeaz  
de c tre educator sau profesor în domeniul educa ional. 

Dezvoltarea personalit ii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, colari, 
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate i relevan  cei mai importan i în dezvoltarea unei 
personalit i armonioase. 

P rin ii i familia ca institu ie fundamental , reprezint  prima coal  a copilului. Contribu ia pe 
care o au p rin ii la educarea copilului poate favoriza sau îngreuna activitatea colii. P rin ii dau 
copilului primele informa ii despre lumea înconjur toare, primele norme, valori i reguli de conduit  
dar i climatul socio-afectiv necesar dezvolt rii sale armonioase. De aceea rolul p rin ilor nu se poate 
rezuma la asigurarea condi iilor de via  pentru copil, ci trebuie v zut ca primul factor în educa ia i 
instruirea copilului dar i ca un continuator al cerin elor impuse de practica educa ional-
institu ionalizat . 

P rin ii reprezint  primul factor educativ pentru copil, i îi ofer  90% din cuno tin ele uzuale 
(despre plante, animale, oameni, obiecte). Familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de 
observa ie, memoria i g ndirea copilului. De asemenea, datorit  p rin ilor, copilul va dezvolta cele 
mai importante deprinderi de comportament i anume: polite ea, respectul, cinstea, sinceritatea, 
cump tarea i grija fa  de ceea ce îi apar ine. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i r m ne la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, elev-
profesor-p rinte, este foarte necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale 

unui copil de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii 
sunt implica i în educa ia acestuia. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în programul colilor în care studiaz  copiii lor, încurajându-
i pe ace tia s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i 
propriile abilit i parentale. 

Concluzion nd, putem spune c  familia trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru teme, s  
fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  citeasc  
împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i încurajeze 
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s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului de a deveni 
un individ de succes. 
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Cei apte ani de acas  

 

Prof. înv. pre colar: u ar  Diana-Camelia 

Copil ria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastic , ireal , pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotriv , una real  i plin  de armonie.” (Eugen Heroveanu) 

 Realitatea de zi cu zi a familiilor de ast zi este diferit  de cea a genera iilor anterioare. P rin ii 
î i petrec din ce în ce mai pu in timp al turi de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibr rii atribu iilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil 
dep e te sfera familiei i intr  într-o colectivitate, începe o nou  etap  a vie ii lui, dar i a p rin ilor.  

La începerea gr dini ei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe 
bine delimitate, nu numai din punct de vedere al con inutului activit ilor i reperelor orare, ci i 
privind mediul în care î i desf oar  aceste activit i (o parte din zi copilul st  la gr dini , iar o alt  
parte, acas ). Este important ca p rin ii s  cunoasc  programul copiilor de la gr dini , pentru a putea 
adapta activit ile de acas  astfel încât, s  se asigure c  exist  coeren  i unitate între demersul 
educativ al gr dini ei i cel al familiei.  

Lipsa de informa ie, de comunicare între educatoare i p rin i poate conduce la situa ii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o curs  epuizant  de ob inere de 
performan e, sau, dimpotriv , poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea 
sa de c tre p rin i, considerându-se c  aceast  sarcin  este exclusiv a gr dini ei. Pentru ca p rin ii s  
se asigure c  exist  echilibrul necesar, trebuie s  se informeze, la începutul fiec rei s pt mâni, ce 
activit i se vor desf ura la gr dini , ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi i cuno tin e 
vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informa ii despre cum decurge o zi la gr dini . Acas , p rin ii 
pot organiza activit i similare, prin care copilul va exersa ceea ce a înv at la gr dini , dar în 
contexte diferite ale vie ii cotidiene.   

P rin ii ar trebui s  comenteze împreun  cu cel mic lucr rile pe care el le-a realizat la gr dini  
i pe care educatoarea le-a afi at pe  panoul de la intrarea în grup . Cu acest prilej vor cunoa te ce 

activit i a desf urat copilul i vor tii cum s -l sus in  în ceea ce are de înv at. Pe de alt  parte, 
aceste discu ii îl vor ajuta pe copil s - i autoevalueze munca i s  tie care sunt direc iile în care, pe 
viitor, ar trebui s  depun  mai mult efort sau exerci iu. Este important ca discu iile s  fie destinse, s  
ia forma unor dialoguri deschise, deoarece critica asupra copilului nu face decât s  îl determine s  fie 
i mai nesigur pe sine. Comunicare dintre p rin i i copii este foarte important  pentru c  ajut  la 

formarea imaginii de sine.  

Copilul trebuie s  fie întrebat ce a f cut la gr dini , ce i-a pl cut, ce nu i-a pl cut, ce ar fi vrut 
s  fac . Pentru a-i putea în elege, este nevoie ca p rin ii s -i ajute pe copii s - i exprime emo iile f r  
team . În situa ia în care nu i se ofer  aten ie, începe s  bombardeze cu p reri puternice i afirma ii 
emfatice, dând impresia c  este alintat, sau se închide în sine, refuz  s  mai comunice, considerând 
c  ceea ce spune nu este important. Ar fi bine ca p rin ii s  stimuleze copilul s  vorbeasc  despre 
ceea ce îi intereseaz , f r  a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmpl  ca la întrebarea: 
„Ce ai f cut azi la gr dini ?”, r spunsul copilului s  fie: „Bine!”, dup  care s  refuze s  mai comunice 
pe aceast  tem . În astfel de situa ii, pentru a ini ia o discu ie cu el pe aceast  tem , p rin ii pot începe 
prin a povesti ei în i i despre ce au f cut la serviciu, folosind o exprimare clar , adresându-se copilului 
cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta s  simt  c  îl respect , c  au încredere în el. Astfel 
copilul va înv a s  spun  ce simte i s  vorbeasc  despre lucrurile pe care le-a f cut. Foarte 
importante sunt i activit ile complementare celor de la gr dini , desf urate cu copilul în contexte 
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diferite de via . Pentru a le fi mai u or, p rin ii pot cere sfatul educatoarelor, s -i ajute în conceperea 
i alegerea unor activit i care s  fie potrivite vârstei copilului i care s  fie o continuare fireasc  a 

ceea ce s-a înv at la gr dini . Activit ile propuse copiilor in de imagina ia, inspira ia i priceperea 
fiec rui p rinte, precum i de interesele i particularit ile copiilor. P rin ii trebuie s  le pun  la 
dispozi ie materialele de care au nevoie, s -i organizeze corespunz tor spa iul, s  le dea posibilitatea 
s  exploreze, s  descopere, s  se joace în diferite spa ii, s  interac ioneze cu adul i i copii i, nu în 
ultimul rând, s  ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. 

  Interactiunea sociala din aceasta perioada de viata este esentiala pentru dezvoltarea din punct 
de vedere biologic, psihic si social. Contactele umane si afectiunea au rol deosebit in invatarea 
comportamentului uman. Familia este principalul agent al socializarii. Ea este intermediarul intre 
societatea globala si copil, locul in care se modeleaza principalele componenete ale personalitatii.  
Desi familiile realizeaza functii socializatoare comune, in realitate exista numeroase diferente intre 
modul in care fiecare familie isi socializeaza copiii. Aceste deosebiri sunt date de tipul de societate 
(traditionala sau moderna), de categoriile socio-profesionale ale parintilor, de rezidenta. 

Calitatea educatiei primite in familie,acei”sapte ani de-acasa”, depinde indeosebi de nivelul 
educatiei parintilor si a membrilor familiei, care vin in contact cu copilul,in special sub aspect 
moral,comportamental.In familie invatam sa fim umani. Acasa inseamna locul unde cresti, te dezvolti 
si unde se pun bazele viitorului om. Educatia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia catre 
adaptarea copilului in societate. Cand spunem ca un copil are “cei sapte ani   de-acasa”,ne gandim la 
un copil bine crescut care stie sa salute,sa spuna:“te rog !” si “ multumeasc!”,care stie sa respecte si 
se comporta civilizat cu cei din jur.  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONAL  

GR DINI  - FAMILIE 

,,ÎMPREUN  PENTRU COPIII NO TRI” 

 
 

Prof. u trean Diana Laura 

Gr dini a P. P. Riki-Priki Re i a 

Jude ul Cara - Severin 

 
MOTTO: “Pentru ca un copil s  devin  om, trebuie ca din copil rie s  educi în el omul, altfel 

va r mâne copil toat  via a” Tagore 
 
ARGUMENT: Nimeni nu ne înva  ,,meseria” de p rinte. În educa ia copiilor este important  

i preg tirea p rin ilor pentru aceast  ,,meserie”. 
 
Ideea acestui proiect a ap rut ca urmare a discu iilor purtate de fiecare cadru didactic cu p rin ii 

la intâlnirile de la grup .Proiectul a prins contur din dorin a i nevoia comun  a ambelor p r i de a 
comunica eficient în ceea ce prive te copilul, aflat jum tate din timpul s u în gr dini  i cealalt  
jum tate în mijlocul familiei.P rin ii i cadrele didactice i-au manifestat interesul pentru incheiera 
unui parteneriat real între gr dini  i familie, prin care p rin ii s  fie informa i i consilia i cu privire 
la cunoa terea i educarea propriilor copii.   

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 Formarea deprinderilor i practicilor de parteneriat în rela iile dintre copil, familie i cadrele 

didactice; 
 Informarea i consilierea p rin ilor cu privire la cunoa terea propriilor copii i aplicarea unor 

strategii educa ionale corecte, atât în cadrul familiei, cât i în gr dini ; 
 Dezvoltarea unor atitudini pozitive i a unor percep ii sociale corecte fa  de problematica 

cre terii, dezvolt rii i educ rii copiilor, precum i eliminarea discrimin rilor de orice natur .  
GRUP INT :  
 Beneficiari direc i: pre colarii din gr dini ; 
 Beneficiari indirec i: p rin i, educatoare. 

 
REZUMATUL PROIECTULUI: Proiectul î i propune s  contribuie la orientarea p rin ilor  

spre deschidere fa  de preocup rile i activit ile zilnice ale copilului, ra iune în stabilirea i  
aplicarea regulilor, afec iune în explica iile date sau cerute, în vederea educ rii copilului în spiritul 
responsabilit ii, autocontrolului i al egalit ii, preg tindu-l în felul acesta pentru via a de adult de 
mai târziu. 

Scopul principal al activit ilor este acela de a-i determina pe p rin i s  con tientizeze faptul c  
vârsta pre colar  reprezint  stadiul în care trebuie s  ofere copiilor mult  afec iune, în elegere, s  se 
implice în via a lor, s  comunice cu ei, s -i stimuleze, pe scurt s  le ofere copiilor o parte important  
din timpul lor.  

 

1012



DURATA I PLANUL DE AC IUNE: 
 

DATA ACTIVITATEA LOCA IA 
Ianuarie  
2022 

,,Întâlnire pentru copiii no tri”- întâlnire de proiect; 
elaborarea proiectului; cooptarea partenerilor, lansarea 
proiectului  

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Februarie 
2022 

,,Comunic m, ne inform m” - întâlnire p rin i-
educatoare-psiholog ; dezbatere referitoare la necesitatea 
existen ei unei leg turi reale între gr dini  i familie ca 
parteneri egali în educa ia copilului ;,,Cutia po tal ” a 
p rin ilor- sugestii de teme pentru întâlnirea cu 
specialistul psiholog; 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Martie 2022 „Despre alimenta ia s n toas  a copilului” – mas  
rotund  cu participarea medicului pediatru i  a asistentei 
medicale din unitate 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Aprilie 
2022 

,,Mic cu mare, lucr m cu r bdare”- realizarea de c tre 
p rin i a unor lucr ri plastice i practice al turi de copii; 
amenajarea unei expozi ii cu lucr rile realizate. 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Mai 2022 ,,Mâine eu voi fi colar”- responsabilitatea familiei în 
adaptarea copilului la regimul colar; standarde 
obligatorii pentru facilitarea integr rii în clasa 
preg titoare- ac iune cu participarea înv torilor care 
preiau clasa preg titoare 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Iunie 2022 ,,În lumea copiilor”- carnaval pentru copii i p rin i Gr dini  
Iulie 2022 ,,O zi petrecut   împreun ”- excursie copii- p rin i - 

educatoare 
Tab ra Râul Alb 

August 
2022 

,,Ziua por ilor deschise” - ac iune desf urat  pentru 
p rin ii care i-au înscris copiii sau doresc s -i înscrie în 
gr dini a noastr . 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Septembrie 
2022 

,,Iube te-m  a a cum sunt!”- prezentare referate Gr dini  

Octombrie 
2022 

,,Meseria de p rinte”- dezbatere cu participarea 
specialistului psiholog 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Noiembrie 
2022 

,,Vorbe te despre copilul t u”-  Schimb ri în via a i 
activitatea copilului dup  intrarea în colectivitate ; Ce ne 
place/nu ne place la copilul nostru?; discu ii privind 
comportamentul copiilor in familie i la gr dini , 
sugestii pentru eliminarea comportamentelor 
problematice la copii ; discu ii libere cu p rin ii 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Decembrie 
2022 

,,Cr ciunul al turi de copilul t u”- „ Ce r spuns îi dai 
copilului t u la întrebarea *Exist  Mo  Cr ciun?*; „ Cum 
î i r sfe i copilul de Cr ciun? ”-  mas  rotund  ; Programe 
artistice sus inute de copii  

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Ianuarie 
2023 

,,În elepciunea mea e jocul...” - „Importan a jocului în 
dezvoltarea copilului”;  Arta de a te juca - prezentare 
referate; Organizarea de jocuri i concursuri pentru copii 
i p rin i 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Februarie 
2023 

,,Copilul t u e unic”- înt lnire p rin i-psiholog, având ca 
teme: aptitudinile i creativitatea, interpretarea desenelor 
copiilor ;influen ele negative ale lumii moderne asupra 
copiilor no tri (televizor, computer, telefon, jocuri video) 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 
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Martie 2023 ,,Reguli de aur”- mas  rotund  cu tema ” Reguli acas  i 
la gr dini . Respectarea acestora. Responsabilitatea.” 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Aprilie 
2023 

,,Pedepsit, dar nu oricum...”- dezbatere cu tema 
”Capcanele recompenselor i ale pedepselor. Metode 
eficiente de disciplinare a copiilor. Autodisciplina” 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Mai 2023 ,, i noi copiii avem drepturi”- dezbatere cu tema 
”Drepturile copilului. Plecarea p rin ilor în str in tate i 
implica iile acestui fapt asupra copilului” 

Gr d.P.P. Riki -
Priki 

Iunie 2023 Evaluarea final  a proiectului Curetea gr dini ei 
 
REZULTATE ASTEPTATE:  
 Abilit i de comunicare în beneficiul copiilor, al p rin ilor, al educatoarelor, al gr dini ei; 
 Dezvoltarea capacit ii fiec rui p rinte de a- i în elege i sprijini propriul copil; 
 Adoptarea unui comportament propice unei evolu ii s n toase a copilului. 

 
 PARTENERI IMPLICATI: psiholog, logoped, consilier colar, înv tori, medic pediatru, 

asistent  medical  
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Rolul familiei i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof: Szabo Daniela 

Sc. Gimn. „Palko Attila”Alunis 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Cauzele unor e ecuri colare sunt multiple, dar coala are sarcina de a le depista i de a interveni, 
uneori, când este cazul, în situa iile delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competent , vizita la 
domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile în cre terea randamentului colar. 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes.  

Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  voin a acestuia, dar îl i 
jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind înv tura la unii elevi, 
randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i folosesc timpul liber în 
mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în divertisment, controlul 
p rin ilor nu este eficace, iar ace tia sunt nemul umi i pentru notele copiilor, dar rezultatele slabe la 
înv tur  le pun pe seama colii. De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii 
obligându-i s  citeasc  sau s  scrie cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, 
nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de 
situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie 
copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin 
între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
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încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 

Ca dirigint , am urm rit s -i atrag pe p rin i în jurul colii i s  devin  colaboratori activi ai 
dasc lului, s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea 
pe care o au în fa a societ ii. 

Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile 
activit ii instructiv-educative din coal . De asemenea, m-am ocupat de organizarea muncii în 
familie, de alc tuirea i respectarea regimului zilnic, de atragerea p rin ilor în supravegherea timpului 
liber al elevilor. În acest sens, am dezb tut în cadrul unui lectorat tema Un regim de via  ra ional. 

În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am fost niciodat  
un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. Am c utat ca p rin ii s  vad  c  le întind o mân  prieteneasc  
pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni. 

De asemenea, la orele de dirigen ie, cât i în cadrul edin elor cu p rin ii am dezb tut teme 
ca: V  cunoa te i copilul?, Rolul mamei, Rolul tat lui, Meseria de a fi p rinte, Frumuse ea 
comport rii, Ziua mea de lucru, Copilul fa  în fa  cu p rin ii. 

Întocmirea fi elor pedagogice a fost mereu în aten ia mea. Am realizat caracteriz ri individuale 
i caracterizarea clasei privit  în ansamblu, iar pe baza acestora am proiectat strategiile instructiv-

educative pentru atingerea elului pe care mi l-am propus- succesul colar. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 

A adar, s  reflect m asupra apelului adresat de celebrul J.J. Rousseau: Educatori, înv a i s  v  
cunoa te i copiii! 
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Secretul succesului: cei apte ani de acas ! 

Szabó Szidónia, profesor în înv mântul primar i pre colar 

Sândominic, jude ul Harghita 

coala Gimnazial  „Márton Áron” 
 
 
 
Fiul meu î i va g si locul în via ? Va iubi feti a mea slujba ei? Vor fi adul i ferici i, echilibra i? 

Cum pot s -i ajut în toate acestea? Aceste întreb ri vin adesea în minte fiec rui p rinte.  
Primii apte ani sunt de o importan  capital  pentru dezvoltarea copilului, ace ti ani î i pun 

amprenta pentru întreaga via . În aceast  perioad , copilul are o sensibilitate deosebit  de a dezvolta 
anumite abilit i i calit i în el. Pân  la intrarea la coal , trebuie s  fi atins un anumit nivel de 
dezvoltare pentru a avea performan e bune în timpul studiilor. Nivelul de educa ie este cu siguran  
o component  important  a angaj rii la locul de munc . Abilit ile dobândite în primii apte ani sunt 
folosite pe tot parcursul vie ii al copilului. Aceste abilit i îl ajut  pe copil s - i îndeplineasc  profesia, 
s  fie un so  bun / o so ie bun  i s  transmit  ceea ce a înv at propriilor ei copii ca p rinte. Deci nu 
putem trece peste importan a primilor apte ani de acas , peste faptul c  noi, p rin ii / adul ii suntem 
responsabili de prosperitatea, succesul copilului nostru.  

Normele de conduit  se înva  din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bun  purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament con tient, 
iar vârsta primei copil rii este esen ial  în conturarea i achizi ia normelor unui comportament social 
corect.  

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în diferite medii 
ale societ ii. Un copil bine crescut se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur, decât unul 
c ruia îi lipsesc cei apte ani de acas . Manierele nu se demonstreaz  doar în preajma adul ilor. 
Jocurile copiilor sunt experien e care, pe lâng  c  aduc destindere i voie bun , îi preg tesc pe cei 
mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente corecte. 
Un copil bine crescut î i respect  partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor jocurilor 
specifice vârstei lui. Acest copil este mai sigur c  va deveni un adult care î i respect  colegii, 
partenerii, este capabil s  coopereze cu oamenii din jurul lui. 

În familie evenimentele repetate, regularitatea este primordial  pentru dezvoltarea corect  a 
copilului. Îi este mai u or s  se adapteze la programele care îl a teapt , s  priveasc  evenimentele din 
via a lui cu o a teptare pozitiv  i, pe de alt  parte, î i dezvolt  credin a în securitatea i 
predictibilitatea lumii mici, care este o baz  important  pentru armonia spiritual  ulterioar  i 
încrederea în sine. S n tatea fizic  presupune, de asemenea, ca copilul s  se culc , s  se trezeasc , s  
fac  baie, s  se joace, s  m nânce la un moment dat. Odat  dezvoltat un sistem înrudit, acesta va ajuta 
copilul s  dobândeasc  regularitatea i consisten a necesare în înv are i la locul de munc . 
Sentimentul de securitate al copiilor include reguli bine definite, care nu sunt prea laxe i nici prea 
rigide. Îi lini te te atunci când simt c  limitele sunt stabilite de p rinte. Un p rinte î i pierde rolul 
previzibil i sigur dac  î i cre te copilul prea strict sau prea lejer, i îl face pe propriul copil nelini tit 
i anxios. 

Nicio activitate, nicio laud  nu valoreaz  nimic dac  copilului îi lipse te o via  de familie 
echilibrat . Dac  dezbaterile, certurile sunt constante, tensiunea este palpabil , nu exist  programe i 
experien e comune, în schimb copilul vede acas  doar p rin i sup ra i, ner bd tori, atunci energiile îi 
sunt absorbite de lupta cu propriile anxiet i. El simte c  propria lui siguran , unitatea familiei sale, 
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este în pericol. Prin urmare, cel mai bun mod de a ajuta la dezvoltarea unui copil este ca acesta s  
simte armonia dintre membrii familiei. Merit  subliniat înc  o dat  c  dac  oferim doar aceast  
condi ie pentru copil, am f cut deja multe pentru a deveni o personalitate fericit , echilibrat ! 

În aceast  societate liberal  p rin ii parc  au uitat de faptul c  ei sunt adul ii, ei sunt cei care 
trebuie s  arate copiilor direc ia potrivit  în via a de zi cu zi. Unii p rin i, împov ra i de grijile 
cotidiene, acord , din p cate, din ce în ce mai pu in timp educa iei copiilor, comunic rii cu ei, 
petrecerii unui timp de calitate în compania lor. Ace ti p rin i sunt cei care îl privesc pe televizor, 
telefon mobil ca un babysister, care „are grij ” de copil, astfel copilul fiind în lini te.  Îns , tot ei sunt 
care nu pierd prilejul de a le face câte ,,o lec ie” de moral  copiilor atunci când gre esc sau când 
primesc note mici la coal . Al i p rin i, dimpotriv , apeleaz  la o protec ie exagerat  a copilului, 
ceea ce conduce la incapacitatea acestuia de a se adapta la cerin ele societ ii.   

Copilul este o reflectare a familiei. Dac  între cei doi p rin i exist  respect reciproc, iubire, 
apreciere fa  de munca celeilalte p r i, cu alte cuvinte, dac  sunt pe acela i plan, atunci copilul vede 
acest model i se str duie te s  fie i el la fel. Degeaba încearc  p rin ii s - i înve e copiii s  vorbeasc  
frumos când ei în i i vorbesc urât. În creierul copilului cel mai bine înregistrat lucru va r mâne 
momentul nervos al mamei, al tat lui, al pedagogului.   

Aceste norme i valori sunt doar câteva dintre cele multe care contribuie la succesul 
adolescentului, tân rului i adultului de mâine! i s  nu uit m: noi, p rin ii avem o responsabilitate 
major  în reu ita copilului nostru! 
  

1018



 

Rolul p rin ilor i al colii  

în educa ia i integrarea copiilor cu CES 

  

 

Prof. Szász Jolán 

Palatul Copiilor M-Ciuc, filiala B lan 
 
 
 
Palatele i Cluburile Copiilor sunt institu ii de înv mânt care organizeaz  i desf oar   

activit i instructiv - educative specifice. Activit ile de la cercuri se desf oar  într-un cadru 
organizat i relaxant, au rolul de a ini ia copiii în art , tehnologie, sport i multe alte domenii. 
Repartizarea elevilor se face pe grupe, în func ie de vârsta lor i de nivelul de preg tire. La cercul de 
muzic  vocal-instrumental , pe care l conduc, au posibilitatea de a- i descoperi i dezvolta 
capacit ile interpretative vocale i instrumentale în diverse genuri muzicale, preg tindu-se   pentru 
apari ii scenice în spectacole, festivaluri i concursuri. 

Cursul nostru este o alternativ  util  de petrecere calitativ  a timpului liber, permite  dezvoltarea 
aptitudinilor creatoare  într-o ambian    pl cut , fiind un mijloc eficient pentru modelarea 
personalit ii i a comportamentului copiilor. 

Ac iunea de reformare a obiectivelor, a programelor i a materialelor didactice ca mijloace de 
sus inere în activitatea educa ional  artistica, impune implicarea atent  a profesorului, în conceperea 
i elaborarea documentelor de planificare a activit ilor de cerc, în demonstrarea capacit ii de sintez  
i aprofundarea diverselor probleme. 

Rolul dasc lului la Palate si Cluburi, la fel ca în alte unit i de înv mânt,este unul de 
monitorizare a activit ii elevilor i de dirijare c tre atingerea obiectivelor. Partea pozitiv  a acestui 
mod de lucru este faptul c  , în urma rezolv rii sarcinilor primite , elevilor cu cerin e educative 
speciale li se îmbun t esc sim itor imaginea de sine, iar motiva ia pentru a înv a devine una real  i 
bazat  pe propriile necesit i i aspira ii. Astfel, diferen ele dintre elevii din grup  dispar în mare parte. 

Formula de lucru pe grupe am aplicat-o în permanen  la cercul meu, în cadrul activit ilor 
sus inute.  Rezultatele ob inute de elevi în aceste condi ii vorbesc de la sine, iar cooperarea dintre 
elevi a f cut ca accceptarea colegilor cu cerin e educative speciale s  vin  de la sine, f r  conflicte 
sau respingeri. De asemenea , rezultatele ob inute la diferite concursuri de c tre elevii cu cerin e 
educative speciale au fost mult mai bune când evalu rile au fost aplicate dup  o perioad  de lucru pe 
grupe mixte, decât atunci când s-a lucrat frontal. 

Dorind s  atrag elevii c tre art , c tre tot ce e frumos i s  le stimulez creativitatea , am elaborat 
o program  amuzant  i atractiv , benefic   atât pentru elevi cât i pentru mine. Aceast  perspectiv  
mai neobi nuit  are menirea de a  sus ine i eforturile de integrare a elevilor cu cerin e educative din 
cadrul cercului , dar i educa ia inter i transcultural , înc  pu in abordat  în cadrul programelor  
colare actuale. Raportatea permanent  la experien a de via  a copiilor va face mult mai u oar  

abordarea tematic  i în elegerea  de c tre ace tia. 
Folosirea metodelor specifice gândirii critice vor creea un cadru propice pentru asimilarea într-

un mod pl cut a cuno tin elor i pentru formarea unor deprinderi de lucru specifice acestor metode. 
Colaborarea între grupele de elevi din cadrul cercului  va crea o atmosfer  de colaborare i va  

încuraja elevii în rela ionarea cu colegii lor care au necesit i educative speciale . 
Flexibilitatea noului sistem de înv mânt, a activit ilor extra colare, are ca urmare 

democratizarea colii i egalizarea anselor, coala viitorului fiind coala pentru to i. E bine s  avem 
în vedere faptul c  pentru a atinge perfec iunea nu e nevoie s  facem lucruri extraordinare , ci s  
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facem extraordinar de bine, orice lucru mic pe care il facem, s  îl facem cu sufletul. În mâinile noastre 
se afl  balan a deciziilor care ne face s  fim mai toleran i i s  accept m diversitatea. 

Fidelitatea redus  a memoriei i fluctua ia permanent  a capacit ii de concentrare a aten iei la 
elevul deficient reprezint  una din principalele probleme cu care se confrunt  cadrul didactic la clas . 

Ideea de coal  incluziv  i de curriculum-model pentru elevii cu deficien e intelectuale se 
utilizeaz  înc  din 1987 în occident , îns  la noi în ar  se afl  înc  în stadiul de început , iar aplicarea 
normelor în vigoare cu privire la integrarea elevilor cu cerin e educative speciale se face dup  regula 
bunului sim  de cele mai multe ori, deoarece cadrele didactice nu au sus inerea de specialitate 
necesar , a a cum prevede legea. 

Stima de sine se afl  în strâns  leg tur  cu imaginea de sine i se refer  la modul în care o 
persoan  se evalueaz  pe ea ins i, cât de bun  se consider  în raport cu propriile expectan e sau cu 
al ii. 

O metod  de interven ie aplicat  cu succes a fost implicarea copiilor cu CES, în activit i care 
presupun asumarea unor mici responsabilit i, achitarea corespunz toare de aceste obliga ii 
conducând cu timpul la obi nuin a de a duce lucrurile la bun sfâr it, ajungând chiar s  afirme c  ador  
s  fie de serviciu,s  fie responsabili cu transmiterea unor informa ii colegilor, etc. 

Am organizat activit i ce au avut ca scop cultivarea i dezvoltarea spiritului de solidaritate cu 
copiii i persoanele aflate în dificultate, organiz rii i tr irii unor experien e de înv are, inând seama 
de necesitatea  unor schimb ri de mentalitate fa  de semenii care se confrunt  cu probleme. În 
aplicarea curricumului am pornit întotdeauna de la lucrurile bune pe care le fac copii cu cerin e 
educative speciale (sunt politico i, iubesc copii, le place cur enia) i nu de la gre eli (evitând 
discu iile stresante, în contradictoriu), ajutându-i astfel s - i construiasc  mai u or imaginea de sine. 
Am considerat apoi foarte important pentru socializarea lor , locul pe care îl ocup  copii în clas . Îi 
men in mereu aproape de mine i îi plasez lâng  copii cumin i, calmi, plini de afec iune, motivându-
i ca fiind modelul lor. De fiecare dat , am eviden iat orice inten ie a copilului aflat în dificultate de a 
se apropia de ceilal i colegi, de a intra în jocul lor, de a vorbi cu ei , de a zâmbi al turi de ei ..... 

Manifest rile pozitive ale copiilor  dovedeau faptul c  obiectivul cuprins în programa mea 
(asigurarea unui climat psiho afectiv) i-a atins scopul, iar munca mea de convingere pentru 
comportamentul lor n-a fost în zadar. 

În lumea în care tr im, avem nevoie unii de al ii, trebuie s  facem ceva pentru cei din jurul 
nostru, f r  a a tepta vreo r splat . R splata s  fie zâmbetul lor, poate o lacrim  de bucurie, o 
îmbr i are, un simplu mul umesc. Iubirea pe care o d rui, se întoarce la tine, prin recuno tin a 
oamenilor pe care i-ai atins. 

Copiii cu care lucrez, nu numai c  s-au integrat în totalitate în colectiv, ci ei particip  foarte des 
la activit ile culturale ale ora ului, sunt prezen i la concursuri unde nivelul preg tirii celor prezen i 
este extrem de înalt. Ei totu i au f cut fa  provoc rilor mai mereu, ceea ce le-a dat un impuls puternic 
de a merge mai departe, de a aspira la mai mult. 

Subliniez faptul c  accesul copiilor cu cerin e speciale în înv mântul de mas  nu trebuie privit 
ca fiind rodul unor acte de caritate, ci ca un drept legitim, întrucât societatea apar ine tuturor 
cet enilor i nu exist  nici un argument de discriminare. Îns ,  procesul de integrare fiind un proces 
dificil, cu multe obstacole, depinde foarte mult de atitudinea celor care sunt chema i s -i dea via , de 
d ruirea i de profesionalismul lor. 

i pentru c  ne iubim copiii, s  deschidem u a sufletului nostru spre a-i primi i a le oferi tot ce 
avem noi mai bun! Ei au dreptul de a fi în ele i i sprijini i!! 

Nu putem neglija nici rolul p rin ilor, ceea ce este unul fundamental în dezvoltarea copila ilor. 
Din acest motiv i nu numai, în fiecare an, de 8 Martie organiz m spectacole pentru mamele noastre 
dragi, încercând, prin acest mod, s  le mul umim sprijinul acordat în munca noastr . Activitatea 
cultural  a copiilor din cadrul cercului de muzic  const  în interpretarea cântecelor destinate 
mamelor, bunicilor i vestirea prim verii.ss 

Noi, dasc lii, trebuie s  fim con tien i de responsabilit ile pe care le avem fa  de copii, trebuie 
s -i încuraj m pentru a putea merge înainte, de a- i atinge scopurile- ce e mai important, s  aib  eluri 
în via . Dac  toate acestea se vor oglindi în activit ile lor, în via a lor, atunci înseamn  c  nu ne-am 
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asumat  degeaba rolul de dasc l, înseamn  c  nu am tr it degeaba i str duin a noastr  nu a fost de 
prisos. 

Nu conteaz  cât de mult d ruim, ci cât  iubire punem în d ruire. ~ Maica Tereza 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof. înv. primar Szász Edit 

coala Gimnazial  nr. 15, Bra ov 
 
 

 

To i oamenii mari au fost mai întâi copii. (Antoine de Saint Exupery) 
 

Educa ia este un proces social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a 
culturii c tre genera iile de copii si tineri, în scopul preg tirii lor pentru integrarea în societate. Acest 
proces implic  participarea activ  a familiei, a p rin ilor, i a colii în vederea form rii cet eanului 
responsabil de mâine. 

Familia este primul factor de influen  în via a unui copil: atitudinea p rin ilor, atmosfera 
familiei, regulile de convie uire, cooperarea, modul de via , scopurile acestei celule sociale 
determin  formarea educa iei copilului.  

În concep ie popular  avem formularea de,, cei apte ani de-acas ”, perioad  în care copilul 
observ , înva , copiaz  modelul de atitudine, de comportament, de concepere a lumii. 

coala, ca factor institu ionalizat de educa ie, se implic  treptat în procesul de dezvoltare al 
copilului de la o vârst  fraged , pe planuri multiple, în vederea form rii unori deprinderi, atitudini, 
prin care adultul de mâine se va realiza cu succes. 

coala are menirea de a prelua o latur  foarte importat  în educarea copilului: este cadrul social, 
unde p e te copilul din microclima familiei, unde exist  reguli de conlucrare, cooperare cu scopul 
însu irii cuno tin elor, form rii deprinderilor.  

Atmosfera clasei, a colii, atitudinea cadrului didactic, preg tirea i metodele acestuia 
influen eaz  evolu ia dezvolt rii copilului. 

Rolul p rintelui devine mai ampl  din acest punct de vedere: coala vine ca asociat, ca partener 
în educa ia copilului, în vederea succesului acestuia în via .  

Colaborarea pozitiv  a p rin ilor cu coala rezult  un climat rodnic procesului educativ. Aceast  
colaborare poate fi între inut  prin diferite activit i: edin ele cu p rin ii, consilieri, proiecte 
educative sus inute de p rin i i coal , activit i recreative comune, voluntariate etc. 

În concluzie, în centrul aten iei procesului educativ este copilul, cooperarea p rin ilor cu coala, 
ca factori educa ionali, au scopul de a optimiza dezvoltarea cet eanului de mâine. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Szasz Emilia Luciana 

coala Gimnazial  ,, tefan cel Mare,, Cetatea de Balt  

coala Gimnazial  ona 

 
 
Se discut  permanent în societatea româneasc  despre educa ie, cu accent pe educa ia colar , 

pe strategiile i metodele pedagogice care, prin intermediul institu iei colii, formeaz  copiii din punct 
de vedere intelectual, social, cultural, oferindu-le i dezvoltându-le abilit i de comunicare i de 
cunoa tere, precum i competen e care s -i ajute în viitor. Toat  lumea este de acord cu importan a 
educa iei, m surile de sus inere a acesteia i metodele ei de transformare a copilului de azi în adultul 
responsabil i capabil de mâine fiind, îns , mereu suspuse unor aprob ri i retract ri publice. Ca în 
orice societate, educa ia este supus  permanent dezbaterii publice i poate suferi modific ri constante, 
în func ie de fluctua ia cerin elor societ ii. 

S  nu uit m îns  c  orice copil ar trebui s  beneficieze de dou  forme de educa ie: cea din 
familie, statuat  de tradi ia popular  prin sintagma celor ,,7 ani de acas ,,, apoi cea colar , 
institu ionalizat , axat  pe repere instructiv-educative clare, urm rind obiective bine definite, având 
ca scop declarat formarea i formarea unor competen e de baz  la elevi. 

 „Cei apte ani de acas ” nu reprezint  o simpl  remarc , ci o realitate constatat  în timp, 
empiric, în societ ile umane, realitate sus inut  azi de numeroase tratate de psihologie, educa ie, 
pedagogie, sociologie. Este tiut, astfel, c , în primii s i ani de via , copilul î i însu e te toate 
deprinderile i experien ele de via  prin intermediul p rin ilor, al c ror rol este deosebit de important, 
din perspectiva educa iei oferite copilului.  P rin ii trebuie s -i acorde o aten ie sporit  copuilului, 
fiindc  nevoia acestuia de prezen a lor este mare. El trebuie încurajat în ceea ce întreprinde, trebuie 
direc ionat c tre un minim comportament social, inducându-i-se înc  de mic un grup de reguli socio-
morale care s -l ajute în rela ia cu persoanele cu care intr  în contact. 

Atitudinile culturale ale p rin ilor fa  de copil sunt un bun început de formare a caracterului. 
Muzica i desenul, instrumente deosebit de utile pentru un copil aflat în primii s i ani de via , îl ajut  
s  î i exprime sentimentele i dorin ele, totodat  formându-i, chiar dac  într-o faz  incipient , un sim  
al esteticului, care poate fi dezvoltat pe parcursul anilor, cu ajutorul p rin ilor, al colii i, dac  e 
cazul, al celor specializa i. Citirea pove tilor îi confer  copilului o anumit  imagine a lumii, îi 
dezvolt  imagina ia i spore te galeria de personaje repere, care îi pot influen a ac iunile i îi pot oferi 
imaginea unui cod moral pe care s  îl urmeze. i, de asemenea, experien ele personajelor, situa iile 
limit  prin care trec acestea, uneori, în cadrul pove tilor, îi creeaz  i dezvolt  copilului empatia. 
Acest rol al p rin ilor, de ini iere a copiilor într-un joc social-cognitiv tot mai complex, pe m sur  ce 
copilul cre te, este foarte bine sistematizat de Robert Dottrens, într-un citat g zduit de o carte dedicat  
aforismelor legate de educa ie i înv tur : „A educa înseamn  a-i face pe copii s - i însu eacs  prin 
experien  un sistem de valori care s  le dea posibilitatea s  se integreze în mod inteligent i în mod 
moral într-o lume în rapid  prefacere”. 

În cadrul institu ional oferit de coal  „educa iunea trebuie s  inteasc  a face pe om folositor 
lui i societ ii”, dup  com considera Ion Ghica. Aici copilul este direc ionat spre înv are, 
comunicare, socializare, fiind încurajat în a- i folosi cât mai eficient spiritul critic i creativitatea. 
Conform dezideratelor pedagogice, educa ia colar  comport  câteva caracteristici reprezentative: 

 caracterul inten ional al educa iei, ea desf urându-se în mod con tient, deliberat, pentru 
atingerea unui scop dinainte stabilit; 
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 caracterul istematic i organizat al educa iei; 
 complexitatea i permanen a educa iei, ea operând neîncetat cu o serie de factori, mereu 

schimabili, în func ie de contextul istorico-social, i acesta mereu schimb tor; 
 în esen , obiectivul final al educa iei (finalitate niciodat  ajuns , datorit  necesit ii 

permanentei reiter ri a actului educa ional) îl reprezint  dezvoltarea armonioas  a personalit ii 
individului în cadrul social care îi este specific i pe care, la rândul lui, îl reprezint . 

Demn de remarcat este faptul c  educa ia presupune preg tirea omului pentru prezent (ale c rei 
provoc ri trebuie asumate i rezolvate) dar i pentru viitor, în raport cu idealul social i educa ional, 
cu cerin ele societ ii, dar i cu interesele i aspira iile celor implica i în procesul educativ. De aceea 
este de dorit ca înc  din primii ani de coal  elevii s  beneficieze de o educa ie deloc rigid , adaptabil  
personalit ii lor i realit ilor timpurilor prezente, dar i viitoare, în m sura în care educa ia pornit  
de la ani fragezi îi va folosi individului în demersurile sale ulterioare de adaptare social .   
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Cei apte ani de acas  

 

Profesor pentru înv mânt pre colar Szász Monika-Edit 

Gr dini a cu Program Prelungit nr. 16                                                                   
structura Gr dini a cu Program Prelungit nr. 15, jud. Mure , Târgu Mure  

 
 
 
Oare cum se va comporta copilul meu când va fi mare? Oare îi va pl cea locul de munc ? Va 

fi un adult fericit, echilibrat? Cu ce pot s -l ajut, s -i fie mai bine? Acestea sunt unele dintre întreb rile 
deseori adresate de c re p rin i. Aceste probleme apar din ce în ce mai mult pe m sur  ce trec anii. 
Primii apte ani sunt esen iali în dezvoltarea copilului. În aceast  perioad  copilul are o sensibilitate 
deosebit  astfel e mai u or s  dezvolt m anumite abilit i i calit i. Pân  la intrarea în coal  trebuie 
s  ating  un anumit nivel de absolvire i dezvoltare pentru a avea performan e bune în timpul studiilor.  

Desigur, conform cercet rilor, participarea cu succes a copilului nostru la coal  nu înseamn  
întotdeauna c  va fi un adult fericit i echilibrat, dar nivelul de educa ie este cu siguran  o 
component  important  a bun st rii la locul de munc , i conform noilor cercet ri, a s n t ii fizice. 
Abilit ile dobândite sunt folosite pe parcursul vie ii ulterioare a copilului. Îl/o ajut  s - i 
îndeplineasc  sarcinile în profesia aleas , s  fie so /so ie bun  i s  transmit  mai departe propriilor 
s i copii ceea ce a înv at. 

Ca p rin i, suntem responsabili pentru progresul colar al copilului nostru, chiar dac  suntem 
adesea preocupa i de propriile noastre griji i tensiuni spirituale. Vestea bun  este îns  c  aceste 
condi ii necesare dezvolt rii optime a copiilor no tri contribuie i la bun starea noastr  spiritual , 
deoarece ne oblig  s  fim regula i, consecven i i creativi. Pentru p rin ii care sunt predispu i la 
impulsivitate, nu exist  terapie mai bun  decât concentrarea asupra copilului în loc de ei în i i, având 
grij  de nevoile lor i con tientizarea tot ceea ce este dificil pentru ei în i i. Cu toate acestea, este 
important s  re inem c  fundamentarea bun st rii copilului nostru nu ar trebui s  fie o alt  surs  de 
stres pentru noi. Dac  nu ne pas  de nimic altceva decât de a oferi un mediu iubitor i sigur, suntem 
deja p rin i buni. Cu aceast  atitudine „liber ”, haide i s  vedem modul în care putem face via a 
copiilor no tri i a întregii noastre familii i mai armonioas . 

 
1. S  urm m rutina zilei i regulile.  
Evenimentele recurente sunt esen iale pentru dezvoltarea corect  a copilului. Îi este mai u or s  

se adapteze la programele care îl a teapt , s  priveasc  evenimentele din via a lui cu o a teptare 
pozitiv  i, pe de alt  parte, î i dezvolt  credin a în securitatea i predictibilitatea lumii, care este o 
baz  important  pentru armonia spiritual  ulterioar  i încrederea în sine. S n tatea fizic  depinde de 
asemenea de faptul ca copilul s  se culce, s  se trezeasc , s  fac  baie, s  se joace, s  m nânce la ore 
fixe.  

Dezvoltarea unui astfel de sistem va ajuta copilul s  dobândeasc  regularitatea i consisten a, 
necesare în înv are i mai târziu la locul de munc . Sentimentul de securitate al copiilor include 
reguli bine definite, care s  fie nu prea indulgente, dar nici prea rigide. Îi lini te te atunci când simt 
c  limitele sunt stabilite de p rinte i c  aceste limite nu pot fi împin i înainte i înapoi. Prin cre terea 
prea strict  sau prea lejer , un p rinte î i pierde rolul previzibil i sigur i îi face pe copii nelini ti i i 
anxio i. 

 
2. S  încuraj m creativitatea. 
Mediul estetic dezvolt  sim ul frumosului la copii i îi stimuleaz  s  creeze. Putem practica 

activit i artistice i artizanale simple acas , f r  nicio cuno tin . Este important s  se evalueze 
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lucr rile finalizate. S  fie expuse, s  se acorde un loc privilegiat, s  nu fie aruncate în col urile pr fuite 
ale înc perii, sau s  le arunce la gunoi. F când acest lucru, le transmitem copiilor no tri modelul c  
ei au creat un lucru important i valoros. Laudele încurajeaz  copiii s  creeze ei în i i lucr ri! Pe 
m sur  ce trec anii, fiecare copil arat  pentru ce are talent. Unii cânt  frumos, al ii deseneaz  frumos 
sau se mi c  cu pricepere, c rându-se pe aparate la locul de joac . Trebuie s  recunoa tem aceste 
abilit i remarcabile i s  oferim instrumentele i, ulterior, profesori competen i pentru a le dezvolta. 

 
3. S  avem grij  de securitatea emo ional  
Nici o ocupa ie, nici o dezvoltare, nici o laud  nu valoreaz  nimic dac  nu avem o via a de 

familie echilibrat . Dac  dezbaterile, certurile sunt constante, tensiunea este palpabil , nu exist  
programe i experien e comune, i copilul vede acas  doar p rin i sup ra i, ner bd tori, atunci 
energiile îi sunt absorbite de lupta cu propriile anxiet i i temerii. El simte c  propria lui siguran , 
unitatea familiei sale este în pericol. În aceste condi ii, dezvoltarea sa încetine te. Prin urmare, cel 
mai bun mod de a ajuta la dezvoltarea copilului este s  ne concentr m pe armonia rela iilor, a familiei, 
i s  supunem totul la acestea. Merit  s  subliniem înc  o dat  c  dac  oferim doar aceast  condi ie 

pentru copil, am f cut deja multe pentru ca el s  devine o personalitate fericit , echilibrat ! 
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A educa centrându-te pe elev 

 
Prof. Szedlak Simona 

Colegiul Na ional Preparandia „Dimitrie ichindeal” Arad 
 

 

Tot ceea ce se întâmpl  în jurul nostru invit  la o revalorizare a locului educa iei în contextul 
vie ii contemporane. Pe de o parte, este din ce în ce mai acut  nevoia de a oferi individului instrumente 
reale de a se în elege pe sine i pe de alt  parte, pentru o mai bun  convie uire într-o lume complex .  
Educa ia diferen iat  i personalizat  a copiilor poate fi unul dintre r spunsurile colii la problematica 
complex  anterior schi at . Dac  pentru mult timp copilul trebuia s  se adapteze gradini ei sau colii, 
în zilele noastre este din ce în ce mai evident c  gradini a i coala trebuie s  se adapteze nevoilor 
specifice i particularita ilor copilului.   

Abordarea diferen iat  aduce în discu ie adaptarea înv mântului la particularita ile psihofizice 
ale copilului, ceea ce presupune o foarte bun  cunoa tere a copilului în ceea ce prive te 
temperamentul, priceperile i deprinderile, interesele, poten ialul intelectual, tr s turile de 
personalitate, etc. Pe de alta parte, dincolo de aceste caracteristici individuale, educatorii trebuie s  
cunoasc  „ereditatea socio-cultural “ pe care copilul o aduce din familie.  

La nivelul sistemului educa ional, demersul didactic tradi ional dominant era caracterizat de 
predarea frontal  prin utilizarea acelora i metode de lucru i sarcini pentru to i copiii f r  a se ine 
seama de particularita ile individuale. Aceast  corelare necorespunz toare între volumul, gradul de 
complexitate a cunostin elor, metodele de înva are i particularita ile socio-emo ionale i cognitive 
ale copiilor poate avea drept consecin  demotivarea i apoi insuccesul colar i chiar social, pe 
termen lung.    

Respectarea diferen elor individuale duce la crearea unor situa ii de înva are care s   permit  
copiilor progresul pe c i diferite, pentru realizarea acelora i obiective. Definitor pentru progresul 
copiilor este modul în care ace tia conecteaz  informa iile i procesele psihice specifice înva rii. 
Implicarea unei multitudini de procese psihice poten eaz  caracterul formativ al demersului 
educa ional i creeaz  condi iile favorabile pentru activitatea ulterioar  de înva are. Ca proces, 
înva area implic  o serie de componente psihice, diferite de la un copil la altul. Drept urmare, 
organizarea situa iilor de înv are urmeaz  s  asigure condi ii favorabile activit ii de înv are ca 
proces complex de informare i formare, de asimilare a cunostin elor i dezvoltare a componentelor 
structurale ale personalita ii umane. Aceasta implic  crearea situa iilor de înv are care s  determine 
o participare activ  a copilului în procesul de înv are prin interac iuni directe.   

Centrarea procesului educa ional asupra copilului presupune preocuparea permanent  a 
educatorilor pentru cunoa terea copilului ca individualitate i adaptarea programelor de formare la 
profilul individual al subiectului supus educa iei. (A. Glava, C. Glava, 2002). Fiecare copil reprezint  
o provocare pentru educatori, de a gasi solu ii, de a r spunde nevoilor afective, de cunoa tere, de 
ac iune i de afirmare a individualit ii.   Centrarea pe copil poate fi considerat  o cale de abordare a 
procesului educa ional ce are ca finalitate valorificarea optim  a acestuia ca subiect al înv rii.  

Proiectarea didactic  centrat  pe elev prezint  o serie de particularit i :  stabilirea   scopului 
dominant: dezvoltarea capacit ilor individuale ale elevilor;  formularea sarcinilor în baza a tept rilor 
pe termen scurt i lung ale fiec rui elev i a p rin ilor; construirea strategiilor didactice care s  
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contribuie la dezvoltarea calit ii de subiect al fiec rui elev; proiectarea unor resurse didactice care 
faciliteaz  înv area individualizat / diferen iat / prin cooperare; implicarea indirect  a elevilor i a 
p rin ilor în procesul de proiectare a lec iei; luarea în considerare a condi iilor prealabile i a factorilor 
motivan i ai înv rii - aspecte importante în ECC.  

În cadrul procesului educa ional organizat în cheia educa iei centrate pe elev, elevul: - în elege 
scopul activit ii i este motivat s  se implice; are scopuri clare privitor la ceea ce realizeaz ; particip  
la alegerea modului / mijloacelor de realizare a sarcinii; î i asum  responsabilitatea pentru propriile 
decizii i suport  consecin ele pentru deciziile luate; î i valorific  experien a i vede leg tura cu via a; 
particip  la procesul de evaluare i autoevaluare a activit ii.  

În cadrul procesului educa ional organizat în cheia educa iei centrate pe elev, profesorul: - 
creeaz  o ambian  de lucru care favorizeaz  desf urarea activit ii i treze te motiva ia de a realiza 
sarcinile de lucru; valorific  strategii axate pe formare de competen e, pe motivare pentru activitate; 
desf oar  activit i de înv are care sînt relevante pentru contextele reale de via ; încurajeaz  
interac iunea social  a elevilor în realizarea sarcinilor; evalueaz  activitatea educa ional  desf urat .  

Motivarea elevii pentru activitate  se realizeaz  prin:  
- respectarea unui algoritm în aplicarea startegiilor de formare a competen elor i anume: 1) 

însu irea unui volum de cuno tin e 2) procesarea informa iei 3) exprimarea judec ilor de valoare 4) 
identificarea problemelor i luarea deciziilor 4) con tientizarea propriei responsabilit i 5) formarea 
atitudinilor valorice 6) ini ierea ac iunilor practice;  

- valorificarea teoriei inteligen elor multiple (inteligen a verbal-lingvistic ; logico–matematic : 
vizual–spa ial ; muzical–ritmic ; corporal–kinestezic ; naturalist ; interpersonal ; intrapersonal ; 
existen ial );  

- aplicarea principiului individualiz rii i diferen ierii.  
 
În aplicarea strategiilor didactice se pune accentul pe: oferirea de oportunit i fiec rui elev de 

a- i valorifica poten ialul intelectual, aptitudinile personale i experien a individual ; stimularea 
spiritului critic constructiv, a capacit ii de argumentare i de identificare a alternativelor; favorizarea 
accesului la cunoa tere prin for e proprii, stimulând atitudinea reflexiv  asupra propriilor demersuri 
de înv are; cultivarea independen ei cognitive, a spontaneit ii i a autonomiei în activitate;  
formarea la elevi a unor atitudini i comportamente conforme valorilor general–umane i na ionale.  

Dintre avantajele educa iei centrate pe elev putem aminti urm toarele: Ajut m fiecare elev s  
devin  subiect al educa iei, al propriei înv ri; Cre te motiva ia pentru participare, în cadrul 
activit ii se ine cont de aptitudinile, interesele, tipurile de inteligen  ale elevilor i se face referin  
la contexte de via  real ; Comunicarea profesor – elev i elev –elev este axat  pe gîndire pozitiv  i 
asigur  formarea la elevi a competen elor comunica ionale, civice, morale, iar la cadrul didactic - a 
calit ii de subiect al devenirii profesionale ; Implic m resursele comunit ii în activit ile 
educa ionale, fapt care are un impact pozitiv asupra elevilor.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof. înv. primar Szekely - Kovacs Emanuela-Maria 

 
Educa ia ne une te, ne formeaz , ne direc ioneaz  în via  i totodat  ne ajut  s  cre tem la un 

nivel pe care fiecare dintre noi i-l dore te pentru a putea participa activ în societate. De-a  lungul 
timpului educa ia a primit diferite sensuri, acestea fiind multiple i variate, printre care amintim nume 
importante cu o influen  deosebita asupra educa iei, astfel: Dewey, Herbart, I. Kant. Indiferent de 
sensurile pe care le-au scos în eviden , educa ia are aceea i valoare important , de a forma, de a crea 
o leg tur  strâns  între informa ie i individ. 

Rolurile pe care le joac  educa ia asupra omenirii în via a de zi cu zi  sunt variate i totodat  de 
o importan  semnificativ . Pe lâng  toate aceste roluri putem spune c  educa ia vine s  formeze. De 
la cea mai fraged  vârst  copilul este modelat prin intermediul educa iei pentru a deveni un adult 
responsabil, independent, activ i implicat în societate, care poate s  î i exprime liber punctul de 
vedere.        

coala vine s  ajute la aceast  dezvoltare armonioas  a principalului beneficiar al educa iei, 
copilul, care trebuie s  î i men in  un echilibru între corp,minte, suflet. Prin intermediul tuturor 
activit ilor desf urate în mediul colar, copilul ajunge în cea mai bun  variant  a sa odat  cu 
maturitatea. Pe lâng  mediul colar în care copilul se dezvolt  la nivel intelectual, familia joac  un 
rol la fel de important în educa ia fiec ruia. Înainte de profesor, p rintele este primul educator al 
copilului, care are un rol deosebit asupra dezvolt rii armonioase a personalit ii acestuia. Educa ia 
fiec rui copil se realizeaz  printr-un echilibru între coal  i familie, acesta fiind cheia succesului. 
Succesul depinde de modul în care copilul este sus inut i totodat  orientat spre educa ia care vine s  
formeze. 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota 
în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

A adar, educa ia reprezint  un întreg care ne ghideaz  în via a de zi cu zi în func ie de nivelul 
de dezvoltare pe care fiecare l-a acumulat pe parcursul existen ei sale dar totodat  aceasta reprezint  
un proces continuu depinzând de modul în care ne raport m la ea.  

Fiecare persoan  are dreptul la educa ie, la libertatea de a se cultiva pentru a- i forma 
personalitatea. Educa ia este o prioritate în via a fiec ruia dintre noi, beneficiile aduse de aceasta fiind 
nem surabile, lefuind personalitatea uman  i putând s  influen eze modul în care suntem privi i de 
c tre ceilal i în societate. 

Ob inând o educa ie, prin intermediul familiei cât i al colii, o persoan  dobânde te 
cuno tin ele i abilit ile necesare, dezvolt  încrederea în sine având ansa de a atinge elul pe care i 
l-a propus. 
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coala are un rol foarte important în educa ia copiilor îns  cei apte ani de acas  pun la lumin  
felul în care ti s  te respec i pe tine i pe cei din jur, a te purta cu demnitate, conform principiilor i 
valorilor tale, a avea o identitate stabil  i un sim  al coeren ei în ac iunile tale. 

 
"Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 

ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor."   A.S. Makarenko 
 „Educa ia este mi carea de la întuneric la lumin ” Allan Bloom 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. înv. primar Szilveszter Ana-Elena 

coala Gimnazial  ,,Petre N. Popescu” Vîn tori, jud. Mure  

 

,,Educa ia este îmblânzirea unei fl c ri,nu umplerea ei,, Socrate 

Arta reflect  nevoia omului de a- i înfrumuse a via a,mai apoi intervine nevoia de a crea 
frumosul pentru sine i pentru cei din jur. De aceea i educa ia poate fi considerat  o art  prin care 
model m caracterul copiilor. 

Educa ia este parte component  a form rii personalit ii i reprezint  una din pârghiile 
importante prin care putem ac iona asupra elevilor. 

Rela ia dintre coal  i familie este una complex , iar pentru a avea rezultate acest parteneriat 
devine indispensabil. Implicarea p rin ilor în activitatea colar  a dat dovad  de abilit i sociale i un 
comportament colar adecvat. Dac  sus inem i spijinim elevii,atât la coal  cât i acas ,ace tia vor 
dezvolta o atitudine pozitiv  fa  de coal . 

P rin ii trebuie s  cread  în institu ia colar  i în tot ceea ce se întâml  acolo. 

Factorii cei mai importan i care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i 
familia. 

coala, al turi de familie, influen eaz ,prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul 
de înv mânt, personalitatea copilului. 

coala are rolul de a valoriza i respecta familia,prin recunoa terea importan ei acesteia i 
atragerea în procesul didactic i cu toate resursele educative ale societ ii pe care le identific  i le 
folose te activ. Conceptul de parteneriat educa ional are menirea s  int reasc  schimbarea rala iilor 
dintre coal  i familie. P rin ii, copiii i comunit ile din care fac parte se influen eaz  reciproc. 
Imprejur rile în care tr iesc p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, i poate determina valorile lor. 
Totodat , p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii. 
Educa ia care se realizeaz  în coal  nu poate fi separat  sau izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ie pe care copilul o 
prime te in familie,în coal  i din comunitate. 

Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul procesului de înv mânt.In familie se 
formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, 
etc., adic  ,,cei apte ani de acas ,,. 

Scoala este institu ia în care se realizeaz  educa ia organizat  i este factorul decisiv pentru 
formarea copiilor ca adul i. 

Atât p rin ii, cât i cadrele didactice ingluen eaz  dezvoltarea personalit ii copiilor. Procesul 
de predare-înv are-evaluare, confer  colii rolul cel mai important în formarea copilului ca adult. 
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În concluzie, educa ia este o art  care ac ioneaz  asupra copilului i care nu se termin  niciodat , 
realizându-se pe tot parcursul vie ii. 
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CREATIVITATEA DE LA VARSTE FRAGEDE 

 
Prof. Diana Rozalia Taicutu                                                                            

Liceul de Arta Gh. Tattarescu Focsani, Vrancea 
 

 

Definit  c  fiind o aptitudine, i uneori asimilat  cu “talentul”, creativitatea se reg se te în 
fiecare individ i sufer  odat  cu înaintarea în vârst  un proces de blocare datorit  factorilor ce ne 
înconjoar . Dovedind aptitudini în domeniul artistic , spre exemplu în desen, aceast  latur  poate fi 
dezvoltat  i educat  în cadru organizat al liceului de art  ca mai apoi prin motiva ie, perseveren  i 
munc , elevul poate deveni grafician. Diferen  este data nu de calit ile native ci de volumul de 
munc  depus în vederea atingerii scopului propus.  

Rolul creativit ii este acela de a reda o not  de noutate reprezent rilor artistice , de a dezvolta 
i interpreta art . Gândirea creativ   aduce solu ii , genereaz  noutate, coreleaz  diferitele elemente 

tocmai pentru a g si cea mai bun  rezolvare.  

“Nu  putem rezolva  problemele noastre, folosind aceea i gândire pe care am avut-o atunci când 
le-am creat”  – Albert Einstein1 

Descoperirea creativita ii printre elevi se poate face prin aplicarea unor serii de provocari 
practice ce au loc în etap  ini ial  a activit ii de atelier. În art  aceast  aptitudine poate creea 
conexiuni impresionante. Temele variate i multitudinea materialelor de lucru, tehnicile mixte sunt 
câteva din numeroasele metode de dezvoltare creativ .  

Creativitatea este o înzestrare care încurajat  de curiozitate se poate dezvolta  în mod firesc în 
prima parte a vie ii. Pe m sur  ce educa ia prin modele sale influentez  pozitiv creativitatea 
comportamentul artistic se poate dezvolta.  

Caracteristicile elevilor creativi:  

expresivitatea exprim rii;  

imagina ia;  

originalitatea;  

revela ia;  

sensibilitatea.  

De-a lungul timpului creativitatea a fost analizat  i studiat , elaborându-se o serie de judec i, 
de ra iuni concrete ale func ion rii creativit ii.   

Câteva din modelele propuse de psihologi se definesc c  o în iruire de etape: 

“Modelul  de creativitate al lui Rossman: 

Observarea unei necesit i sau a unei dificult i/ Analiza neceit i Analiza întregii informa ii 
disponibile 

1 Sursa http://documents.tips/search/?q=Diferenta+Dintre+Creativitatea+Artistica+si+Gandirea+Creativa 
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Formularea tuturor solu iilor obiectiv/ Analiza critica a acestor solutii (avantaje, dezavantaje) 

Na terea noii idei- inven ia 

Experimentarea pentru a testa cea mai promi toare solu ie, selectarea i perfectionarea 
alc tuirii finale.”2 

Modelul Osborn: 

“ Stabilirea obiectivului/ Stabilirea datelor (sau faptelor)/ Formularea problemei/ Generarea 
ideilor 

Alegerea unei solu ii/ Ob inerea accept rii solu iei”3 

Dezvoltarea ideilor , prin folosirea  metodei brainstorming, este un exerci iu benefic în 
progresul  creativit ii. 

“Modelul Barron presupune existen a a patru faze: 

Concep ia, într-o minte preg tit / Gesta ia, coordonat  complicat în timp 

Na terea, suferin a emergen ei la lumin / Cre terea noului copil, perioada de dezvoltare 
ulterioar .”4 

Deblocarea creativit ii la clasele mici se face prin metode bine cunoscute de c tre profesori la 
clas , elevilor de liceu îns  li se pot aplic  o serie de procedee de deblocare ce solicita i activitatea 
intelectual . 

1.“Metoda Metamorfoz rii”               

2. “Metoda Configur rii/Reconfigur rii”(a compunerii i a descompunerii) 

3. Exerci ii libere; Aplica ii cu interactivitate sporit ; 

4. Brainstorming; 

5. Proiectul de cercetare; 

6. Portofoliul personal; 

7. Interviul de grup; 

8. Studiul de caz; 

9. Metoda „asaltului de idei” 

10. Explozia stelar ; 

11. List  de intrebari; 

12. Vizitele la Muzeu; 

13. Vizitele unor s li de expozi ii sau a unor vernisaje; 

14. Excursiile tematice; 

15. Vizionarea unor documentare despre viata artistilor; 

16. Organizarea unor sesiuni informative cu invita i. 

2 Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki/ 
3 https://ro.wikipedia.org/wiki/Creativitate 
4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Creativitate 
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Creativitatea reprezinta cheia unei activitati incununate de prospetime , valoare pe continut, 
originalitate. Deblocarea creativa poate fi supusa unei serii intregi de proceduri aplicative, unele 
benefice altele de evitat. Procesul mental s-a dovedit a fi delicat datorita mecanismelor atat de fine. 
O intelegere documentata poate sustine o deblocare creativa. Un exerci iu sustinut de comfortul 
detinerii instrumentelor poate incuraja o activitate creativa productiva. 

 “Creativitatea este cel mai de pre  dar al inteligen ei umane”  Educarea creativit tii insemn  
atingerea poten ialului maxim al propriei identit i.  

 Este de cele mai multe ori adev rat faptul c  tocmai prin educa ie omul se poate indep rta de 
la adev ratele lui talente.  

 Care este scopul educa iei în procesul de creativitate artistica spre exemplu?  

 Exist  o serie de justific ri ale rolului atelierului în formarea artistic  a elevului. Recunoa terea 
structurii liceelor voca ionale cu profil artistic se face  prin alocarea orelor c  discipline individuale, 
prin promovarea exprim rii individuale, participarea activ  la în elegerea cultural , încurajarea 
încrederii i a stimei de ine.  

De asemenea, o educa ie monitorizat  de un cadru didactic artist plastic  duce la cre terea 
calit ii actului educativ, încurajarea creativit ii, imbunatatirea competen elor profesionale i a 
deprinderilor, accesul la un bagaj vast de resurse culturale. Parteneriatul între profesorul -artist plastic 
i elevul- înv cel este cea mai durabil  alegere. 
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P RIN II I COALA.  

PARTENERIAT PENTRU UN OBIECTIV COMUN – BINELE COPILULUI 

prof. T leanu Florentina  

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite  o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota 
în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. Suntem 
dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i invers. 

Consider c  rolul colii este foarte important in via a oricarui copil. Pentru întarirea 
ata amentului dintre scoala si copil este nevoie ca parintele sa inteleaga cu adevarat semnifica ia i 
valorile acestui termen, precum si modul in care scoala ajunge sa influenteze dezvoltarea intelectual  
a copilului. Din punct de vedere al parin ilor, definirea rolului colii este foarte diferit . Aceasta cu 
atât mai mult cu cât fiecare parinte a avut o experien a personal  (placut  sau neplacut ) in postura 
de elev. Unii parinti v d coala ca pe un laborator in care copilul, odata introdus, este supus unor 
operatii stiintifice. In urma acestora, se presupune ca, dupa cativa ani, el va deveni mai destept, mai 
invatat, mai luminat. Parintii din aceasta categorie manifesta deplina incredere in institutia de 
invatamant, fara sa se implice in mod deosebit in activitatile pe care le desfasoara ea.  

În primul rând coala este institu ia care organizeaz  tr irea unei experienîe de înv are. Ea 
urm re te atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode i mijloace tiin ifice. coala informeaz  
i formeaz  elevii inând cont de anumite principii, având grij  s  evalueze modul în care obiectivele 

au fost atinse. Prin urmare, coala nu este singurul laborator în care copilul înva  ci doar unul dintre 
ele, mai specializat i competent în domeniul educa iei decât altele.  E bine ca p rintele s  aib  
încredere în coal , dar pentru c  educa ia copilului s  se ridice la nivelul a teptat, el trebuie s  se 
implice, s  colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele i obiectivele propuse sa fie 
convergente. De asemenea, chiar dac  ” coala vie ii” are un rol important în via a fiec ruia dintre noi, 
aceasta s-a dovedit a fi de multe ori insuficient . De aceea, o educa ie dobândit  în mediul colar a 
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reprezentat întotdeauna o ba a foarte bun  peste care s-a cl dit experienîa de via . Pentru unii p rinîi 
o scoal  bun  este institu ia în care li se d  voie copiilor s  i i dezvolte nestingheri i personalitatea. 

În al doilea  rând indiferent de situa ie, nu trebuie s  neg m faptul c  coala este o institu ie 
educativ  destul de important , cu reguli stricte ce trebuiesc a fi respectate în a a fel încât copilul s  
beneficieze de cea mai bun  înv are. Solicit rile cadrelor didactice nu fac altceva decât s  îl ajute pe 
copil s  se identifice din punct de vedere profesional în societate, determinând capacitatea acestuia 
de înv are i acumulare a cuno tin elor necesare pentru via .  

De asemenea, prin coal  copilul va putea interac iona cu colegii de clas , va reu i s  se 
integreze într-un mediu social nou, va dobândi anumite abilita i practice de înv are a limbilor str ine 
ori de mânuire a calculatorului. Acesta va fi înva at, ascultat i evaluat cu regularitate în a a fel încât 
profesorii s  se asigure c  micu ul a acumulat cantitatea de cuno tinte necesare pentru parcurgerea 
fiecarei perioade de studiu, folositoare în anii de mai târziu. Dac  p rintele manifest  nemul umire 
fa  de înv tor, iar copilul este con tient de acest lucru, peste câ iva ani va întâmpina probleme de 
disciplin  create de copil. 

În concluzie, dac  atitudinea p rintelui fa  de coal  i fa  de înv tor este indiferent  sau 
potrivnic , copilul va surprinde repede acest lucru i va înv a s  manifeste negativism fa  de orice 
form  de autoritate (inclusiv i în mod special fa  de p rin i). Dac  p rintele dore te ca fiul / fiica s  
se dezvolte armonios, s  înve e respectul fa  de reguli i autorit i, este bine s  coopereze cu cadrele 
didactice iar dac  exist  nemul umiri sau divergente de opinie în ceea ce prive te metodele dasc lului, 
e bine ca p rintele s  comunice cu acesta, f r  a- i manifesta dezaprobarea sau nemul umirea de fa  
cu copilul. 
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CEI 7 ANI DE ACAS  

 

Prof. înv pre colar T lp u Iuliana 

Colegiul Na ional „Ana Aslan”, Br ila 

Familia reprezint  primul spa iu formativ pentru copil, reprezint  mediul socio-cultural în care 
copilul s-a n scut, i în care cre te. Dezvoltarea corect  a copilului începe din familie, p rin ii având 
un rol de baz  în acest proces de lung  durat  P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea 
celor mici i sunt obliga i s  creeze un mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii 
copiilor.Împov ra i de grijile cotidiene, p rin ii acord , din p cate, din ce în ce mai pu in timp 
educa iei copiilor, comunic rii cu ei, petrecerii unui timp de calitate în compania lor.  

În familie se formeaz  primele deprinderi de via  s n toas  ale copilului, de conduit  
individual  i colectiv  i de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor 
societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acas ”.. Via a copilului acas , al turi de 
p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun , consolideaz  anumite deprinderi, abilit i 
ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie, 
copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin jocul imita iilor, compara iilor i î i 
însu e te modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. Tot timpul familia 
trebuie s  încurajeze copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care 
ofer  copilului primele informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , 
dar i climatul socio-afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Ca p rin i trebuie s  fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. 
Când ne implic m activ în jocul copilului punem temelia unei leg turi solide între noi i el. Noi 
p trundem în lumea lor, iar ei într-a noastr . . 

Cei  apte ani de acas  sunt esen iali pentru a pune baza unei educa ii corecte a copilului. Când 
vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la p rin i, la 
formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem c  un copil 
are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  mul umesc, te 
rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. Se numesc „cei sapte ani de-acasa” 
deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special pana la varsta de 3 ani, iar membrii 
ei au cea mai mare influenta asupra lui. Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin 
stabile pentru tot restul vietii, cei 7 ani de acas  reprezint  o oglind  a educa iei pe care p rin ii o 
ofer  copiilor. Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia 
îi lipsesc cei 7 ani de acas .  

În momentul în care un copil dep e te sfera familiei i intr  într-o colectivitate, începe o nou  
etap  a vie ii lui, dar i a p rin ilor. La începerea  gr dini ei are loc o restructurare a programului 
zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al con inutului 
activit ilor i reperelor orare, ci i privind mediul în care î i desf oar  aceste activit i (o parte din 
zi copilul st  la gr dini , iar o alt  parte, acas ). Este important ca p rin ii s  cunoasc  programul 
copiilor de la gr dini , pentru a putea adapta activit ile de acas  astfel încât, s  se asigure c  exist  
coeren  i unitate între demersul educativ al gr dini ei i cel al familiei. Lipsa de informa ie,de 
comunicare între educatoare i p rin i poate conduce la situa ii în care copilul este supus în familie 
unui regim de suprasolicitare, într-o curs  epuizant  de ob inere de performan e, sau,dimpotriv , 
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poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de c tre p rin i, considerând-
se c  aceast  sarcin  este exclusiv a gr dini ei 

 Pentru ca p rin ii s  se asigure c  exist  echilibrul necesar, trebuie s  se informeze, la începutul 
fiec rei s pt mâni, ce activit i se vor desf ura la gr dini , ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi 
deprinderi i cuno tin e vor fi vizate .Pentru o bun  educa ie a copilului este necesar  colaborarea 
familiei cu gr dini a. Apreciem c  buna cunoa tere a ceea ce copilul  prime te concret din partea 
familiei, conjugat  cu o munc  metodic  , din gr dini , în condi iile unei bune colabor ri permanente 
dintre familie i gr dini , a unei îndrum ri suficiente a familiei, reprezint  pârghii de baz  în 
formarea personalit ii pre colarului De asemenea, comunicare dintre p rin i i copii este foarte 
important  pentru c  ajut  la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie s  fie întrebat ce a f cut la 
gr dini , ce i-a pl cut, ce nu i-a pl cut, ce ar fi vrut s  fac . Pentru a-i putea în elege, este nevoie ca 
p rin ii s -i ajute pe copii sa- i exprime emo iile f r  team .  

Cei 7 ani de acas  sunt esen iali pentru a pune baza unei educa ii corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizeaz , prin felul de a comunica cu semenii lui în elegem 
cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere. 
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P rin ii i coala – echipa perfect  în dezvoltarea elevului  

 

Prof. Ana-Maria TANAS  

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”  

M n stirea Neam , jud. Neam   

 
  
Copiii înva  cel mai bine atunci când adul ii importan i din via a lor – p rin i, profesori i al i 

membri ai familiei i ai comunit ii – lucreaz  împreun  pentru a-i încuraja i a-i sprijini. Acest lucru 
esen ial ar trebui s  fie un principiu c l uzitor pe m sur  ce ne gândim la modul în care ar trebui 
organizate colile i la modul în care ar trebui s  fie înv a i copiii. Dor colile nu pot r spunde tuturor 
nevoilor de dezvoltare ale copilului: implicarea semnificativ  a p rin ilor i sprijinul din partea 
comunit ii sunt fundamentale. 

Necesitatea unui parteneriat puternic între coli i familii pentru educarea copiilor poate p rea 
de bun sim . Alt dat , aceast  rela ie era natural  i u or de între inut. Profesorii i p rin ii erau adesea 
vecini i g seau multe ocazii pentru a discuta despre progresul unui copil. Copiii auzeau acelea i 
mesaje de la profesori i de la p rin i i în elegeau c  se a teapt  de la ei s  respecte acelea i standarde 
atât acas , cât i la coal . 

Cu toate acestea, pe m sur  ce societatea a devenit mai complex  i mai exigent , aceste rela ii 
au c zut mult prea des pe marginea drumului. Nici educatorii, nici p rin ii nu au suficient timp s  se 
cunoasc  i s  stabileasc  rela ii de lucru în numele copiilor. În multe comunit i, p rin ii sunt 
descuraja i s  petreac  timp în s lile de clas , iar educatorii sunt a tepta i s  se consulte cu membrii 
familiei numai atunci când un copil are probleme. Rezultatul, în prea multe cazuri, este neîn elegerea, 
neîncrederea i lipsa de respect, astfel încât atunci când un copil r mâne în urm , profesorii dau vina 
pe p rin i, iar p rin ii dau vina pe profesori. 

În acela i timp, societatea noastr  a creat distinc ii artificiale cu privire la rolurile pe care p rin ii 
i profesorii ar trebui s  le joace în dezvoltarea unui tân r. Tindem s  credem c  colile ar trebui s  

r mân  la predarea informa iilor tiin ifice i c  acas  este locul în care ar trebui s  aib  loc 
dezvoltarea moral  i emo ional  a copiilor. 

Cu toate acestea, copiii nu înceteaz  s  înve e despre valori i rela ii atunci când intr  într-o 
clas  i nici nu înceteaz  s  mai acumuleze informa ii tiin ifice atunci când sunt acas  sau în alt  
parte a comunit ii lor. Ei observ  în mod constant modul în care adul ii valoro i din via a lor se 
trateaz  unul pe altul, cum se iau i se execut  deciziile i cum sunt rezolvate problemele. 

Toate experien ele pe care le au copiii, atât în coal , cât i în afara ei, îi ajut  s - i contureze 
sentimentul c  exist  cineva c ruia îi pas  de ei, s - i creeze sentimente de încredere în sine, de 
în elegere a lumii din jurul lor. 

Ast zi, poate fi nevoie de eforturi extraordinare pentru a construi rela ii puternice între familii 
i educatori. colile trebuie s  se adreseze familiilor, f cându-le s  se simt  binevenite ca parteneri 

cu drepturi depline în procesul educa ional. Familiile, la rândul lor, trebuie s - i ia un angajament de 
timp i energie pentru a- i sprijini copiii atât acas , cât i la coal . 

 
Un punct de plecare 
 
Din p cate, mul i dintre p rin i au avut parte de e ec în timpul propriilor zile de coal  i sunt 

reticen i în a pune piciorul în colile copiilor lor. Profesorii fac naveta la serviciu i de multe ori tiu 
foarte pu ine despre cartierul din afara colii. Înainte de a putea dezvolta parteneriate eficiente, 
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educatorii i familiile din aceste comunit i trebuie mai întâi s  înve e s  aib  încredere i s  se 
respecte reciproc. 

De i este mai pu in evident, acela i lucru este valabil i în comunit ile mai bogate. Lipsa de 
încredere i respect se vede în num rul tot mai mare de p rin i care aleg s - i înscrie copiii în coli 
private sau s -i educe acas . În acela i timp, relativ pu ine coli au politici cu u ile deschise care 
permit p rin ilor s -i viziteze în orice moment, iar p rin ii care insist  s  joace un rol activ în educa ia 
copiilor lor sunt adesea cataloga i drept factori de probleme. 

Punctul de plecare în orice comunitate este de a crea oportunit i în care p rin ii i profesorii s  
poat  înv a c  ambele p r i au interesul superior al copiilor.  

Lucrând împreun  ca parteneri cu drepturi depline, p rin ii, profesorii, administratorii, oamenii 
de afaceri i al i membri ai comunit ii pot crea un program educa ional care s  r spund  nevoilor 
locale unice i s  reflecte diversitatea din cadrul unei coli, f r  a compromite a tept rile i 
standardele de înalt  performan . Ele pot promova un climat colar grijuliu i sensibil, care respect  
i r spunde diferen elor elevilor, precum i asem n rilor lor. 

 
O mare varietate de roluri 
 
P rin ii pot fi implica i în coli în multe roluri. Exist  modalit ile tradi ionale: încurajarea 

copiilor s  finalizeze temele, participarea la conferin ele p rinte-profesor. 
Într-un moment în care colile adopt  programe de înv mânt bazate pe probleme i informa ii 

din lumea real , familiile pot aduce o contribu ie valoroas  prin schimbul de informa ii de prim  mân  
despre munc , hobby-uri, istorie i alte experien e personale, fie în persoan , fie prin intermediul unei 
re ele de calculatoare. Poate cel mai important, p rin ii pot pur i simplu s - i fac  timp s  mearg  la 
colile copiilor lor i s  observe, înv ând despre ceea ce fac copiii lor i profesorii acestora. 

Ritmul agitat al vie ii moderne poate face ca acest tip de implicare s  par  inaccesibil pentru 
mul i p rin i. Dar exist  semne pozitive c  devine din ce în ce mai fezabil. Angajatorii, preocupa i de 
calitatea viitoarei for e de munc , încep s  adopte politici care s  le permit  p rin ilor s  participe în 
echipa de planificare i management a unei coli sau s  fac  voluntariat la intervale regulate.  

Acest nivel de implicare a p rin ilor în coli permite p rin ilor i personalului s  lucreze 
împreun  în moduri respectuoase i de sus inere reciproc , creând un mediu în care în elegerea, 
încrederea i respectul pot înflori. În acela i timp, elevii primesc mesaje consistente de la adul ii 
importan i din via a lor. Atunci când copiii observ  c  acas  i la coal  sunt implica i într-un 
parteneriat respectuos în beneficiul lor, este probabil s  dezvolte atitudini mai pozitive despre coal  
i s  ob in  mai mult, în compara ie cu situa iile în care coala i c minul sunt v zute ca fiind lumi 

separate. 
 
Linii mai bune de comunicare 
 
Indiferent de implicarea direct  a unui p rinte în activit ile colare, este vital ca p rin ii i 

profesorii s  comunice eficient între ei. Fiecare are o parte din imaginea dezvolt rii unui copil i 
fiecare poate fi mai eficient  atunci când informa iile sunt împ rt ite. Comunicarea constant  
contribuie la asigurarea faptului c  atât colile, cât i c minele r spund nevoilor unice ale elevilor i, 
prin urmare, sprijin  dezvoltarea general  a copiilor. 

O parte din aceast  interac iune ar trebui s  fie fa  în fa , fie la coal , acas , la antierul unui 
p rinte sau într-o alt  loca ie convenabil . Aceasta trebuie considerat  o parte integrant  a colariz rii 
i trebuie s  se prevad  timp adecvat în timpul programului de lucru obi nuit pentru ca personalul 
colii s  o desf oare. În acela i timp, aceast  comunicare trebuie recunoscut  ca o parte critic  a 

parentingului, iar p rin ii trebuie s - i ia angajamentul de a se întâlni periodic cu profesorii copiilor 
lor. 

Tehnologia poate permite educatorilor i p rin ilor s  fie conecta i într-o re ea mai robust  de 
sprijin reciproc ca niciodat .  
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Înv area pe tot parcursul vie ii devine rapid o cerin  pentru succesul în lumea modern . 
P rin ii i al i membri ai comunit ii pot participa fie la cursuri la o coal , fie pot studia acas  folosind 
tehnologii de înv are la distan , cu con inut furnizat de coala lor local  sau de una mai îndep rtat .  

Dar cei mai mari câ tig tori sunt copiii. Când intr m într-o coal  i vedem p rin i i profesori 
lucrând împreun , în tot felul de roluri, este un semn sigur c  coala provoac  tot ce este mai bun în 
elevi i îi ajut  pe to i, indiferent de ras , clas  sau cultur , s - i realizeze poten ialul maxim. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI FAMILIE - SCOALA  

IN OBTINEREA PERFORMANTELOR LA DISCIPLINA FIZICA 

 
Prof. Tanasa Elvira 

Colegiul Tehnic ION CREANGA, Tg. Neamt 
 

 

Im li ar a famili i ar  o ut rni  influ n  atât în ada tar a olar  ât i în r u ita i ob in r a 
d  rforman  olar  al  o ilului. Atun i ând rin ii  im li  în du a ia o iilor lor, a tia 
ob in r zultat  bun , trat az  ro ul du a ional olar u mai mult  riozitat , î i fa  t m l  u 
r gularitat , d mon tr az  atitudini i om ortam nt  ozitiv  i au an  mai mari d  r u it  în 

l lalt  ta  al  du a i i, d ât o iii al  ror familii dov d  o im li ar  mai r du  în du a ia 
lor. A adar, im li ar a rin ilor t  im ortant  atât ntru o ii ât i ntru oal , motiv ntru 
ar  a t a, îm r un , tr bui   form z  un art n riat ar   r du  ri ul ntru ul olar.  

 Familia este prima care influen eaz  dezvoltarea omului, modelând, în mare parte, întreaga sa 
personalitate. În cadrul familial, individul înva  primele lucruri elementare, necesare existen ei sale, 
precum vorbirea, mersul, hr nirea, exprimarea sentimentelor, abilitatea de socializare, i nu numai. 
Familia construie te temelia pentru edificiul personalit ii i cât de trainic va fi acest edificiu depinde 
numai i numai de calitatea acestei temelii. Aceast  func ie urm re te crearea unor ” individualit i 
multilateral dezvoltat”( Dimitriu Cornelia, 1973, p.18) care s  aduc  o contribu ie optim  la 
transformarea i la progresul societ ii. 

 Func ia educativ  a familiei const  în preg tirea copilului pentru via , fiind cea mai important  
dintre func iile, caracterizate ca institu ie social . Orice societate î i preg te te membrii, în cea mai 
mare parte i mai întâi de toate în cadrul familiei, deoarece aceasta este structurat  astfel încât ofer  
cadrul cel mai potrivit pentru formarea principalelor deprinderi, pentru transmiterea principalelor 
cuno tin e i formarea primelor principii de via . Lumea se schimb  neîncetat, iar societ ile trebuie 
s  existe i s  func ioneze într-o astfel de lume.  

Familia este cosiderat  cea mai potrivit  colectivitate social , privind formarea omului, prin 
oferirea de modele a rolurilor sociale pe care individul le are de îndeplinit. Primele valori sociale sunt 
transmise de familie. Înainte s  primeasc  o educa ie institu ionalizat , copilul înva  o serie de 
lucruri, pe care coala, de i copilul e la începutul procesului educativ, trebuie s  le tie. Astfel, coala 
trebuie s  cunoasc  valorile educative propagate în interiorul familiei, pentru a ti pe ce se bazeaz . 
De i începe colarizarea, rolul familiei nu se încheie, ci continu , sarcinile colii i cele ale familiei, 
atât în materie de educa ie, cât i în materie de instruc ie, se împletesc i se sprijin  reciproc, ele 
trebuie s  conlucreze, nu s  mearg  în direc ii diametral opuse.  

Modalit ile prin care familia î i exercit  influen a educativ  sunt numeroase, acestea 
eviden iindu-se din prima copil rie când este semnalat  importan a rela iei dintre mediul familial i 
dezvoltarea limbajului. Calitatea modelului lingvistic pe care îl ofer  copilului membrii familiei, în 
special mama, influen eaz  dezvoltarea gândirii acestuia. În perioada colariz rii, randamentul la 
înv tur  depinde în mare m sur  de posibilitatea oferit  copilului de a înv a unele lucruri din 
ambian a familial  i din diferitele împrejur ri de via  din afara acesteia, în care va fi pus în mod 
con tient de p rin i (petrecerea vacan elor în medii naturale diferite, vizite la muzee, expozi ii, 
vizionarea unor spectacole, lecturi). Posibilit ile de a avea în cadrul familiei o bibliotec , de a i se 
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procura reviste i c r i, jocuri interactive care sa dezvolte imaginatia care este atat de necesara in 
intelegerea fenomenelor fizice, de a fi ajutat la înv tur  de c tre p rin i vor contribui, de asemenea, 
la dezvoltarea intelectual  a copilului. 

 Modul în care se d  sprijinul la înv tur  are de asemenea o mare influen  în dezvoltarea 
capacit ilor psihice i morale ale copilului. Unii p rin i se substituie acestuia în îndeplinirea 
îndatoririlor colare, ceea ce îi ceeaz  o stare de pasivitate i o fals  concep ie despre munc ; al ii au 
o atitudine rigid , aspr , ceea ce îl inhib , frânându-i dezvoltarea gândirii.  

Foarte important  în formarea atitudinii fa  de munc  este puterea modelului pe care p rintele 
îl ofer  în aceast  direc ie. Motiva ia înv rii depinde de atitudinea p rintelui fa  de viitorul 
copilului, de preg tirea lui pentru profesie, de orientarea lui just  în alegerea acesteia.  

De i scoala aduce un important aport informa ional copilului i are un rol esen ial în educa ia 
acestuia, pilonul principal în formarea lui r mâne familia. Ideal ar fi s  existe o continuitate între 
coal  i familie, astfel încât cele dou  s  ofere copilului un mediu echilibrat în care s  se dezvolte. 

 În procesul de înv are se manifest  dou  categorii de motiva ii: extrinsec  i intrinsec  
denumit  i ”motiva ie prin democra ie” (Moisin A., 1995, p.56). Motiva ia extrinsec  ac ioneaz  din 
afar  asupra procesului de înv are, fiind determinat  de un grup de factori: factori de recompens , 
precum: dorin a de succes pentru promovarea clasei, ob inerea unui premiu, a unei burse sau 
aprecierea colegilor, a profesorilor sau a p rin ilor; factori de constrângere cum ar fi: dorin a de a 
înv a, sanc iunea prin note mici, teama sau jena fa  de dezaprobarea profesorilor i a p rin ilor. 
Înv area pe baza motivelor externe cere un consum mai mare de energie intelectual , iar cuno tin ele 
însu ite nu sunt suficient de durabile. De aceea, eforturile colii, cât i ale p rin ilor trebuie s  fie 
îndreptate spre dezvoltarea motivelor interne sau intrinsece.  

Motiva ia intrinsec  este determinat  i sus inut  de factorii interni, bazându-se pe în elegerea 
de c tre elev a semnifica iei sociale a înv rii i a identific rii lui cu scopul propus la coal , în 
vederea form rii personalit ii sale .În cadrul factorilor interni, sunt sublinia i: dorin a de a înv a, de 
a cunoa te i de a fi util societ ii din care acesta face parte, de a se realiza profesional i de a se 
autodep i; nivelul ridicat de aspira ie, dragostea i pasiunea pentru tiin , tehnic , art  sau literatur . 
Pentru a creea motiva ia intrinsec  este necesar s  se cunoasc  temeinic personalitatea elevului, prin 
formarea unui nivel de aspira ii în concordan  cu capacit ile de care dispune el i mai ales prin 
con tientizarea scopului înv rii.  

Motiva ia reu itei colare trebuie s  coreleze i cu ”obiectivele educa ionale” (DimitriuTiron 
Elena, 2000, p.276). Atunci când obiectivele educa ionale (ideal, scopuri, obiective opera ionale) i 
motiva ia personal  a elevului se întâlnesc se creeaz  condi ii motiva ionale ale reu itei educa ionale. 
Nu atât motiva ia în sine, motiva ia pozitiv , superioar  socio-cultural , cât coresponden a acesteia 
cu obiectivele educa ionale conduce la reu it . Dac  cerin ele, valorile, liniile de orientare ale 
societ ii i ale elevului nu se întâlnesc atunci reu ita nu se produce. Cu alte cuvinte, cerin ele 
societ ii i ale colii trebuie s  corespund  cerin elor elevului, iar acestea s  se reflecte pe plan social 
pentru ca eficien a educa ional  s  fie posibil . Lipsa de motiva ie a înv rii este principala cauz  a 
r mânerii în urm  la înv tur  a unor elevi, dup  care urmeaz  lipsa aptitudinilor colare i a 
îndrum rii acestora în procesul înv rii.  

Conflictele familiale i tulbur rile afective influen eaz  la rândul lor reu ita sau nereu ita 
colar . Mediul familial reprezint  un loc central în dezvoltarea individului. Atitudinile p rinte ti au 

consecin e durabile asupra personalit ii în formare. Este de preferat ca p rin ii s  reverse asupra 
copilului o dragoste „ra ional ” i spontan , f r  sl biciuni i r sf , o dozare optim  a frustr rilor 
adaptative, în raport cu trebuin a de autonomie a copilului. O ambian  familial  fr mântat  de 
tensiuni, o atmosfer  sufocant , prin inegalitatea atitudinilor p rinte ti, lipsa de afec iune între so i, 
„pres rat ” cu vicii i neîn elegeri, de certuri sau acte de violen , o integrare insuficient  a familiei 
în via a social  constituie un mediu nefavorabil dezvolt rii normale a copilului.  
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P rin ii i profesorii pot creea „parteneriate”, angajându-se în activit i comune de înv are, 
sprijinindu-se unii pe al ii în îndeplinirea rolurilor cerute, finalizând activit ile de îmbun t ire la 
nivel de coal  i clas , participând împreun  la diverse activit i de luare a deciziei i fiind 
„ap r torii” copiilor lor. Atât p rin ii, cât i profesorii au roluri i comportamente bine conturate în 
acest context.  

Rolurile parentale sunt performate în cadrul familiei i al rela iilor de tip coal  – familie. 
Rolurile de baz  pentru dezvoltarea familial  sunt: cre terea, înv area i modelarea. În interiorul 
structurii extinse familie- coal , p rin ii trebuie s  îndeplineasc  roluri de înv are, de ac iune, de 
sprijinire i de luare a deciziilor. În mod normal, p rin ii folosesc aceste roluri variate în contex, dar 
le accentueaz  pe unele, în func ie de situa ia dictat  de familie sau de rela ia coal -familie. Rolurile 
profesorilor includ pe cele centrate pe familie, cele de sprijin, educare i îndrumare. Rolurile care 
vizeaz  implicarea familiei în activit ile colii i ale clasei le con in i pe cele de îngrijire, sus inere, 
ghidare i luare a deciziilor.            

In ceea ce priveste disciplina Fizica, aceasta are un puternic caracter aplicativ necesitand pentru 
intelegere si aprofundare multa imaginatie,rationament, logica , analiza si sinteza. Performanta la 
aceasta disciplina este strans legata de existenta unui laborator modern cu dotari care sa tina pasul cu 
tehnologia.In lipsa dotarilor corespunzatoare din scoli, ajutorul familiei in realizarea  unor 
experimente la proiectele primite , prin sprijin material corespunzator este important. 

Fizica este o disciplina nu tocmai facila si care presupune efort intelectual si consecventa. Doar 
o familie care are o colaborare intensa cu scoala poate ajuta elevul in motivarea pentru studiul acestei 
discipline, contribuind astfel la dezvoltarea societatii, in general. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Profesor pentru înv mânt primar T NASE ANICA-MARIA, 

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Gala i, jude  Gala i 

 

”Pentru a avea bun sim , nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei apte ani de acas .” 

Cei 7 ani de acas  sunt esen iali pentru a pune baza unei educa ii corecte pentru copil, viitor 
colar, adultul de mâine. A avea cei apte ani de acas  era apanajul unei educa ii ce provenea din 

familie i devenea condi ia esen ial  pentru a p trunde cu succes în coal  i a reu i. În zilele noastre 
copiii sunt implica i în activit i foarte diverse de la vârste foarte mici sau sunt integra i în cre e i 
gr dini e cu program prelungit. Deci adul ii din via a copilului mic au un rol foarte important în 
educa ia copilului al turi de p rin ii biologici. 

Cei mici au o imagina ie bogat , sunt impresionabili, extrem de curio i i au nevoie s  se 
distreze împreun  cu p rin ii, pentru a- i dezvolta aceste abilit i. Dac  sunt înscri i la cre  sau 
gr dini  copiii înva  i se dezvolt  în trei domenii principale: Limb  i comunicare, Dezvoltare 
fizic  armonioas , Dezvoltare personal  i social . 

Pân  la vârsta colariz rii reu esc prin joc s  înve e litere din alphabet, s  numere i s  efectueze 
calcule cu numere mici, s  în eleag  lumea din jur i s  se exprime prin art  i design. 

Jocul este o parte foarte important  a dezvolt rii copilului i cea mai mare parte a înv rii va 
fi introdus  printr-un amestec de joac  atent planificat  i unele activit i concentrate pe adul i. De 
asemenea, vor exista oportunit i pentru copil. de a alege activit i care îl atrag, urmând propriile 
interese particulare. 

Un p rinte nu trebuie s  fie  îngrijorat dac  copilul spune c  s-a jucat toat  ziua – înseamn  doar 
c  a avut norocul s  aib  personal cu experien  care i-a f cut înv area distractiv  i pl cut ! Pe 
m sur  ce mai cre te, înv area poate începe s  devin  mai formal . 

Pe parcursul acestei perioade copilul va fi evaluat în mod regulat. Aceasta este pentru a verifica 
progresul i pentru a identifica urm torii pa i în înv are.  Acest lucru nu este un test i este pu in 
probabil ca el s  tie m car c  se întâmpl . 

Cum po i ajuta copilul din postura de p rinte? Via a este ocupat , dar chiar i zece minute de 
citit cu copilul în fiecare zi este una dintre cele mai bune modalit i prin care un p rinte poate s -i 
sus in  educa ia i s -l ajute s  devin  un cititor puternic. 

În timp ce i se cite te, privirea adultului verific  dac  micu ii urm resc. Se explic  semnifica ia 
cuvintelor necunoscute, deoarece acest lucru îi va l rgi vocabularul copilului i îl va ajuta s  dea sens 
pove tilor. 

Este important s  nu se fac  din timpul lecturii doar dezvoltarea vocabularului. La aceast  
vârst , este vital s  faci din lectur  o activitate distractiv  pe care copilul o va a tepta cu 
ner bdare. Acest lucru îi va încuraja s  devin  cititori entuzia ti pe m sur  ce cresc. A adar, se va 
alege o carte de care s  se bucure, s  se ascund  i s  se piard  în poveste! 
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Mai târziu copilul va înv a s  citeasc  folosind metoda fonetic . De aceea lectura se va 
concentra pe construirea cuvintelor din sunete. Sunetele (sau fonemele) sunt reprezentate prin 
litere/grupuri de litere (sau grafeme) – de exemplu, „s”, „m”, „che” sau „ghe”. Atât la gr dini , cât 
i în familie copiii vor începe s  înve e câteva litere i sunetele pe care le scot i vor înv a s  le pun  

cap la cap pentru a forma cuvinte simple. De exemplu, odat  ce cunosc sunetele individuale pentru 
„c”, „a” i „l”, le pot combina pentru a forma „cal”.  

La aceast  vârst , copilul va fi introdus în ideea de numere i de num rare. El poate fi ajutat s  
cunoasc  numere mici cu cântece i jocuri sau s  resolve problem simple cu ajutorul obiectelor din 
mediul apropiat.  

Pentru a sprijini înv area acas  p rin ii trebuie s  asigure copiilor c r i de pove ti, c r i de 
colorat, jocuri, juc rii, fi e, s  le permit  s  picteze, s  experimenteze, s  se implice în treburile 
casnice. Coloratul i mânuirea obiectelor ajut  la dezvoltarea mu chilor mici ai mâinii i la scrierea 
caligrafic , care este tot mai rar  în ultimul timp. 

Copiii înva , de asemenea c  toat  lumea are un corp i corpul fiec ruia este diferit. Indiferent 
dac  corpul este mic sau mare, înalt sau scund, slab sau gras, are ceva de care s  fim mândri. Astfel, 
se înva  tr s turi de caracter precum bun tatea, respectul, toleran a, rezilien a. 

Un rol foarte important în via a unui copil îl are autonomia. P rin ii trebuie s  în eleag  c  
proprii copii vor fi cei care vor realiza anumite rutine zilnice, nu adul ii din via a lor. Dac  micu ii 
devin autonomi nu înseamn  c  sunt neglija i de p rin i. De multe ori, la vârsta colar , un num r tot 
mai mare de copii sunt dependen i de p rin i, nu se îmbrac  singuri, nu se spal , nu ordoneaz  
lucrurile, cu toate c  majoritatea frecventeaz  i gr dini a. În zilele noaste, p rin ii tineri au nevoie de 
sprijin, de coli pentru p rin i, pentru a face fa  i a înv a comportamente s n toase fa  de proprii 
copii. 

În esen , p rin ii pot g si o multitudine de exemple în mediul pre colar, iar educatorii au nevoie 
de sprijinul p rin ilor pentru integrarea cu succes a copiilor în mediul educa ional, deoarece în aceste 
vremuri nu mai sunt crescu i i educa i doar în familie pân  la vârsta de apte ani. În ultimii doi ani, 
datorit  pandemiei de covid, tot mai mul i copii au r mas singuri acas , nu au mai frecventat gr dini a, 
iar efectele se vor vedea mai târziu. În astfel de perioade, rolul p rintelui cre te foarte mult. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Autorul: T nase Boldianu C t lina 

coala: Gimnazial  nr. 1 Dor M runt                                                                    
Localitatea: Dor M runt, Jude ul: C l ra i 

 

Deseori auzim expresia,, cei apte ani de acas ,,, dar nu analiz m în profunzime semnifica ia 
acesteia. Trebuie s  se în eleag  cât de importan i sunt acei ani în via a copilului. Educa ia primit  
înc  ,,din fraged  pruncie,, este esen ial  deoarece, atunci copilul î i însu e te cuno tin e de baz  
despre tot ce îl înconjoar . 

Rolul p rintelui este acela de a-l îndruma pas cu pas spre ,,miracolele,, naturii, societ ii, 
dezvoltându-i, de asemenea, deprinderi igienice, comportamentale etc. 

Inteligen a i creativitatea sunt deprinderi ce se dezvolt , de asemenea, din primii ani de via , 
al turi de spiritul de observa ie, gândire i memorie. 

Ajungând, mai târziu, în mediul colar, copilul are i mai mult  nevoie de sus inere din partea 
familiei în dezvoltarea propriei personalit i, a comportamentului sociomoral. Astfel, famlia devine 
un partener important al colii, deoarece atitudinea copilului fa  de procesul instructiv-educativ 
depinde în mare m sur  de rela ia familie- coal  sau coal -familie. 

Nu excludem bineîn eles nici implicarea altor persoane, institu ii sau organiza ii sociale în 
formarea ,, colarului de mâine,,, dar primeaz  familia i coala,  

colarul vede în p rintele s u un model pe care, con tient sau incon tient, îl urmeaz  în cele 
mai multe cazuri. De aceea, ,,cei apte ani de acas ,, reprezint  începutul unui drum în educarea 
colarului pentru a deveni o persoan  responsabil , adaptat  timpului în care tr ie te. 

Cele mai mari emo ii sunt tr ite în familie, unde climatul trebuie s  fie pozitiv, iar copilul s  
simt  c  p rin ii se ocup  de el, dar în acela i timp, s  fie i un climat disciplinar. 

Pentru a evita e ecul sau insuccesul colar, determinat de regul  de condi iile din mediul 
familial, este prioritar ca familia s  se ocupe de dezvoltarea fizic  a copiilor, dezvoltarea intelectual , 
educa ia moral  a acestora. 

Problemele comportamentale i de educa ie necesit  timp i efort. Rela ia familie- coal  trebuie 
men inut  permanent, deoarece acestea nu dispar ,,din prima,,. Apoi, se poate stabili progresul colar 
al copilului. Rela ia cadru didactic-p rinte trebuie s  se desf oare de asemenea, la un nivel la care 
p rintele s  sesit  confortabil, s  nu se simt  inferior, purtându-se un dialog deschis, constructiv. 

Acest parteneriat, familie- coal , are ca scop crearea unui mediu educa ional adecvat, care s  
stimuleze activitatea colarului, s -l încurajeze pe acesta s  se implice activ în tot ceea ce ine de 
procesul educa ional. 

Copilul de mâine va reu i (sau nu) în via  în func ie de drumul pe care familia i coala i-l va 
croi. 

Acesta trebuie ajutat, sus inut, îndrumat în des vâr irea propriei personalit i. 
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Rolul familiei în educa ia copiilor de vârst  mic  

 

Prof. înv. pre c. T nase Gabriela 

 G. P. N. Ione ti 

 
 
„Cei apte ani de acas “ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea 

româneasc . A avea cei apte ani de acas  era apanajul unei educa ii ce provenea din familie i 
devenea condi ia esen ial  pentru a p trunde cu succes în coal  i a reu i mai târziu în via . Mare 
parte din timpul meu este petrecut printre copii i p rin i i mare parte din munca mea const  în a afla 
cum se desf oar  via a copilului i a familiei. Sunt întrebat  de multe ori dac , copilul de ast zi, 
copilul modern, este diferit de copilul de ieri, cel cu cheia de gât. Este o întrebare mai complex  decât 
ne-am a tepta. 

Dac  ne referim la lumea interioar  a copilului, aceea nu s-a schimbat, ea este la fel de bogat , 
de tensionat , de conflictual , de plin  de întreb ri i de dorin e. Dac  ne referim îns  la exterior, aici 
s-au petrecut transform ri semnificative care au constrîns interiorul s  se adapteze acestora. 
Rapiditatea cu care s-au petrecut aceste schimb ri a expus acest interior unei avalan e de stimuli. De 
aici i continua cre tere a unor simptome precum tulbur rile de aten ie i de concentrare ale copiilor. 
Este vorba în special de o cre tere a stimulilor vizuali (m  refer aici la întregul spa iu media i/sau 
virtual).  

Stimulul vizual are un impact considerabil asupra psihicului, el putînd func iona ca un liant 
între lumea exterioar  i lumea interioar  sau ca un intrus care are un efect de efrac ie i produce 
confuzie i derut . A rezultat, ca o consecin  direct , o explozie a cuvintelor folosite de copii, o 
c utare constant  a interac iunii verbale cu adul ii ca o nevoie de a g si un sens i o semnifica ie 
acestei avalan e de imagini. Mul i p rin i sînt speria i de apari ia timpurie a unor discu ii i întreb ri 
legate de subiecte tabu pe care ei le a teptau la „vârsta potrivit “. 

Ce construie te copilul în primii ani de via  i de ce este important s  fi parcurs aceast  etap  
a celor „ apte ani“? Am s  m  refer doar la trei aspecte, i anume la construc ia unui sentiment de 
apartenen  familial , la construc ia unui sentiment de identitate individual  i la construc ia unei 
structuri psihice interioare adaptate lumii exterioare i capabile s  r spund  exigen elor acesteia. 

Apartenen a familial  este esen ial  pentru construirea unei identit i individuale. Ea presupune 
c  exist  o transmitere c tre copil a istoriei familiale, a credin elor, miturilor, valorilor i mai ales c  
acest copil î i g se te un loc în acea familie i este învestit ca membru al acesteia. 

Transmiterea nu se poate realiza decît dac  exist  o disponibilitate pentru a comunica, pentru a 
vorbi despre acestea, pentru a le rosti. Îns  ne confrunt m în ultima perioad  cu absen a 
disponibilit ii pentru comunicare, absen  care are la baz  fie un conflict între genera ii, fie o 
dezr d cinare, fie un gol.  

Tot mai multe familii se confrunt  cu o ruptur  care a ap rut tocmai din cauza saltului uria  
între dou  genera ii i a refuzului de a crea o tranzi ie. M  refer la familii în al c ror discurs se constat  
diferen a dintre perspectiva p rin ilor i cea a copiilor fa  de aspectele culturale, morale, educa ionale 
sau estetice. De exemplu, exist  acum canale de muzic  sau filme pentru copii i adolescen i. Acestea 
sînt îns  de sorginte str in  i prezint  mentalitatea unei alte societ i, reflect  o imagine care nu 
corespunde cu ceea ce exist  în mintea p rin ilor sau în a tept rile lor i apar nenum rate conflicte 
din cauza identific rii copiilor cu acele modele, chiar pîn  la interzicerea accesului la aceste canale.  
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Este greu de în eles pentru mul i p rin i cum nu pot împ rt i cu copiii lor impresii despre 
filmele la care se uitau, muzica pe care o ascultau, c r ile pe care le citeau, pentru c  ace tia nu se 
reg sesc în nici un fel în ele. Mul i p rin i se plâng de faptul c  ace ti copii nu mai citesc i c  nu 
g sesc nici o modalitate de a-i convinge s  se apropie de c r i. Copiii le r spund franc c  este foarte 
plictisitor, c  ei consider  c r ile învechite, „de pe vremea bunicii“, pe când acum exist  lucruri mult 
mai moderne, precum jocuri sau materiale interactive. De asemenea, p rin ii nu în eleg atrac ia 
copiilor fa  de personaje precum Harry Potter sau alte fic iuni moderne, care pentru ei par încîlcite 
i f r  valoare educa ional . 

Dac  aceste transform ri au permis o dezvoltare extraordinar de precoce a planului intelectual 
al copiilor (cei mai mul i dintre copiii pre colari care ajung la mine tiu s  citeasc , s  scrie i s  
socoteasc  f r  probleme), aceast  dezvoltare excesiv  a pus o presiune extrem  asupra planului 
emo ional (care are resurse limitate în func ie de vârsta copilului) i a condus la manifest ri 
simptomatice foarte diverse, de la afec iuni somatice pîn  la e ecuri în adaptarea copilului la gr dini  
sau chiar în capacitatea copilului de a construi rela ii cu al i copii. S-a n scut astfel o genera ie foarte 
inteligent , dar foarte s rac  emo ional, pentru c  resursele sunt direc ionate în vederea stimul rii 
gîndirii. Efectul acestei caren e emo ionale se vede destul de rapid, înc  de la gr dini , unde exist  
nenum rate probleme legate de rela ionare i adaptare. 

Un aspect important este legat de o discrepan  foarte mare între idealul i a tept rile p rin ilor 
i realitatea copilului. Aceast  discrepan  provine dintr-un ideal inaccesibil p rin ilor care au tr it de 

multe ori într-o realitate prea dur , ceea ce nu le-a permis s  viseze. Unul dintre beneficiile terapiei 
de familie este capacitatea spa iului terapeutic de a permite reconstruirea unei istorii pline de goluri 
i reg sirea acestor idealuri pierdute spre a putea l sa apoi loc i copiilor pentru propriile idealuri. 

P rin ii sunt prin i între prejudec ile mo tenite i povara vinov iei de a fi e uat. M  întreab  unde 
au gre it i cum e corect. Aceast  abordare blocheaz  orice acces la a crea împreun  sau la a descoperi 
ce nu func ioneaz . 

i dac  – a a cum spuneam mai sus – avem copii din ce în ce mai inteligen i, pot afirma, prin 
prisma experien ei mele didactice, c  avem copii din ce în ce mai fragili emo ional i p rin i din ce în 
ce mai speria i. Un rol important în apari ia acestei fragilit i îl constituie confuzia copilului. 
Exigen ele realit ii pretind multe sacrificii din partea p rin ilor i în acest vârtej este prins i copilul. 
Ceea ce nu în eleg îns  p rin ii este faptul c , f r  a pune la îndoial  realitatea i cerin ele ei, este 
nevoie ca ea s  fie mereu transparent  copilului. Nu realitatea este cea care produce confuzie, ci lipsa 
de disponibilitate a p rin ilor de a prezenta copiilor aceast  realitate i de a accepta tr irile lor fa  de 
ea. „Nu este niciodat  prea devreme s  le spunem copiilor adev rul“ afirma psihanalista Françoise 
Dolto, i acest lucru înseamn  c  le putem explica copiilor de ce îi ducem atît de devreme la gr dini , 
de ce stau acolo atît de mult timp, de ce stau mult la bunica sau cu bona, de ce p rin ii lucreaz  atât 
de mult i mai ales le putem spune ce sim im cu privire la asta i le oferim astfel i lor ocazia s  
exprime ceea ce simt. Absen a schimbului emo ional creeaz  premisele unei suferin e care se va 
accentua cu timpul, luînd forme din ce în ce mai derapante. 

Ceea ce e i mai îngrijor tor – chiar i în institu iile educative (cre e, gr dini e) care nu pot 
func iona decât prin asumarea unei disponibilit i afective din partea cadrelor didactice – este faptul 
c  leg turile sunt din ce în ce mai formale i mai robotice, bazându-se pe o autoritate excesiv  i pe 
o selec ie natural  (cei mai slabi vor renun a i vor pleca, dac  nu se acomodeaz ).  

Copiii petrec astfel mult timp într-un spa iu golit de afec iune i înva  c , i dac  exprim  ceea 
ce simt, nu vor fi lua i în seam . Copiii sunt preg ti i pentru coal  înc  de la 5 ani, dac  m suram 
dezvoltarea lor intelectual , dar mul i dintre ei nu sunt preg ti i nici la 7 ani, dac  m suram 
dezvoltarea lor emo ional . i acest lucru se întâmpl  i pentru c  institu iile educa ionale se 
înc p âneaz  s  p streze stereotipii i s  nu in  cont de nevoile în continu  schimbare ale copiilor 
pre colari.  

A  vrea s  închei referindu-m  la faptul c  cei apte ani de acas  sunt asocia i bazei unei educa ii 
pentru c  ei ar trebui s  produc  un model stabil de rela ie i de siguran , iar aceast  rela ie s  fie 
mediat  prin cuvinte. Am pierdut cu to ii aceste cuvinte, lipsesc din obi nuin a noastr  în a cerceta ce 
ni se întâmpl  i ce se întâmpl  cu copilul. P rin ii prefer  pedeapsa, t cerea, oprobriul, repro ul sau 
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orice altceva, mai pu in cuvintele. Cînd le recomand p rin ilor s  le vorbeasc  acestor copii i s  îi 
invite i pe ei s  vorbeasc  despre ceea ce s-a întâmplat, ace tia sunt foarte surprin i. Dar efectul 
cuvintelor este neîntîrziat i produce o reac ie imediat  a copilului. Pentru c  dac  ne gândim la o 
semnifica ie a celor apte ani de acas , aceasta const  în a-l înv a pe copil s  creeze leg turi. 
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PROIECT DE ACTIVITATE  

FLORI PENTRU MAMA 

                                             

  Prof. înv. primar Tanase Ioana 

coala Gimnazial  „Ion Borcea” Racova, jude ul Bac u  

  
 

ARGUMENT 

Educa ia unui copil nu se limiteaz  doar la a înv a s  scrie, s  citeasc  i s  calculeze. El trebuie 
s  înve e i cum s  se comporte cu ceilal i. Copilul trebuie obi nuit de mic cu bunele maniere.  

8 Martie a fost întotdeauna un prilej potrivit pentru a ne exprima recuno tin a i afec iunea pe 
care le sim im pentru cea mai important  fiin  din via a noastr  - MAMA. Ea este parte din via a 
noastr  indiferent ce vârst  avem. Sunt momente când numai gândul la ea ne poate da curaj i 
încredere, speran  i putere. 

Copiii a teapt  cu mare ner bdare aceast  perioad , participând cu pl cere la toate activit ile 
propuse. Le place s  asculte pove ti i legende, s  înve e poezii i cântece, s  danseze, s  
confec ioneze m r i oare i felicit ri. 

 

TEMA: FLORI PENTRU MAMA 

LOCUL: Sala de clas  / holul colii 

ECHIPA DE PROIECT: Elevii claselor Preg titoare – a II-a, a IV-a / Cadrele didactice 

SCOPUL:  

 Dezvoltarea deprinderilor de comunicare verbal ; 
 Atragerea copiilor în activit i de tip joc; 
 Exersarea imagina iei; 

 

OBIECTIVE: 

 Formarea respectului pentru tradi iile i obiceiurile române ti; 
 Dezvoltarea aptitudinilor artistice; 
 Consolidarea abilit ilor intelectuale i practice; 
 Exprimarea sentimentelor, tr irilor i impresiilor prin activit i artistico-plastice. 

 

DESF URAREA ACTIVIT ILOR: 

1. Etapa organizatoric :  
- organizarea grupelor; 

- precizarea cerin elor i distribuirea sarcinilor; 
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- discu ii libere despre cum ne preg tim pentru aceast  zi; 

2.  Etapa de realizare: 

     - confec ionarea m r i oarelor; 

     - realizarea unor felicit ri; 

3.  Expozi ie:   

 „M r i oare pentru mama” - sec iunea m r i oare; 

 „Flori pentru mama” - sec iunea felicit ri. 

METODE,TEHNICI I RESURSE DE REALIZARE: 

Folosirea conversa iei, explica iei. Aplicarea exerci iilor practice, jocuri de rol, analiza 
produselor activit ii practice. Carton colorat, coli albe, lipici, culori, carioci, aparat foto, hârtie 
creponat , materiale din natur , calculator, imprimant . 

Autofinan are. 

FORME DE ORGANIZARE: individual / pe grupe / pe clase 

EVALUARE 

 Analiza activit ilor independente: colaje, felicit ri, desene; 
 Expozi ie cu lucr rile elevilor. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Tanga Brîndu a   

coala Gimnazial  nr. 1 Oituz   

      

                                   
coala i familia r mân principalele socluri de formare a personalit ii sociale i culturale, 

prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  programe, cu cadre specializate i în perioade de timp 
bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii de zi cu zi, în care copilul, înva  regulile primare de 
via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta fa  de cei din jur i de a-i aprecia . 

Copiii sau elevii constituie conexiunea dintre familie i coal , ca mediatori între p rin i i 
profesori, afla i la intersec ia dintre cele dou  influen e sau segmente ale adul ilor cu func ie 
educativ .  

În acest fel, copiii, elevii devin ei în i i contribuitori la autoformarea i construc ia propriei 
personalit ii, contribu ie care asigur , f r  îndoial , o reu it  mai mare procesului educativ. 

Nevoia de a forma o echip  între cadrele didactice, elevi, p rin i i autorit ile comunit ii în 
vederea corel rii ac iunilor influen elor educative este justificat  pe de o parte de tendin a de 
autoinvestire cu responsabilitate  a p rin ilor preocupa i de viitorul copiilor, iar pe de alt  parte, de 
cumularea de c tre coal  a atributelor socializatoare proprii unor institu ii inactive la nivel local.  

Antrenarea p rin ilor în realizarea ac iunilor educative specifice poate s  se desf oare în 
urm toarele direc ii:  

- activarea comitetului de p rin i prin implicarea în elaborarea, implementarea i monitorizarea 
planului de dezvoltare al colii; 

- identificarea p rin ilor voluntari care s  sprijine derularea eficient  a ac iunilor educative; 

- organizarea cabinetelor de consiliere pentru p rin i; 

- implicarea p rin ilor în activit i administrative( amenajarea spa iului de studiu, dotarea clasei, 
a terenului de sport, etc.); 

- antrenarea p rin ilor în procesul instructiv-educativ; 

- crearea a diverse mijloace de comunicare a p rin ilor cu reprezentan ii colii (director, cadre 
didactice)-  cutia po tal  a p rintelui, edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, activit i culturale 
i artistice, c r i, bro uri i reviste cu caracter educativ, filme i piese de teatru cu specific educativ, 

conferin e, dezbateri pe teme educative pentru p rin i i cu p rin ii; 

- ini ierea unor programe de educa ie pentru p rin i, identificarea a tept rilor p rin ilor fa  de 
coal  i a nevoilor de formare a acestora; 

- stimularea p rin ilor în asistarea copiilor. 

P rin ii sunt, desigur, primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului, la vârsta când 
el, din punct de vedere fizic i psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei s  fie primii 
aten iona i de modul cum se comport  la coal . Acest comportament, cu r d cini în via a de familie, 
se reflect  apoi în coal  i în societate.  
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P rintele nu are dreptul i nu poate s  se substituie copilului s u, pe care trebuie s -l perceap  
de la bun început ca pe o fiin  autonom , rolul s u fiind acela de a-i facilita, stimula i consolida 
manifestarea autonomiei i eficien ei sale umane. 

Se spune c  "meseria" de p rinte este una din cele mai vechi profesii care se practic  de c tre 
to i membrii comunit ii, îns  pu ini sunt cei care se str duiesc s-o înve e sistematic, s - i pun  
probleme i s  încerce s  le rezolve la nivelul perioadei actuale. 

Pentru o bun  educa ie a copilului este necesar  conlucrarea familiei cu coala. Buna cunoa tere 
a ceea ce copilul trebuie s  primeasc  i prime te concret din partea familiei, conjugat  cu o munc  
metodic  pe baze tiin ifice, din coal , în condi iile unei bune colabor ri permanente dintre familie 
i coal , al unei îndrum ri suficiente a familiei reprezint  pârghii de baz   în munca de formare a 
colarului. 

Informarea p rin ilor despre efectele propriilor comportamente asupra copilului  de c tre 
speciali ti în domeniul educa iei poate contribui la prevenirea efectelor negative ale ac iunilor lor 
educative. Implicarea p rin ilor în activit ile colii trebuie s  fie una dintre priorit ile înv mântului 
actual. 

Obiectivul fundamental al acestor ac iuni vizeaz  transferul de experien , cunoa terea 
aprofundat  a exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva p rin ii 
pentru a deveni alia i ai colii. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Înv. Tanislav Dorina 

coala Gimnazial  Nr. 4, Râmnicu Vâlcea 
 
 
 
Educa ia este un fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a 

culturii c tre genera iile de copii i tineri, în scopul preg tirii lor pentru integrarea în societate. 
Factorii institu ionali ai educa iei sunt coala, familia, biserica, .a. Totul educ : oamenii, 

lucrurile, fenomenele, dar în primul rând i în cea mai mare m sur  - oamenii. Între ace tia, primul 
loc îl ocup  p rin ii i educatorii. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv are este cel care confer  colii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de 
cerin ele vie ii sociale.  

Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane preg tite în mod 
special pentru acest lucru. Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e 
cât mai mare, ci i de a le stimula calitatea de om. Ora de dirigen ie este cea în care ne putem apleca 
asupra acestei laturi. Tot în aceast  or  se urm re te valorificarea abilit ilor de interrela ionare, de 
asumare a responsabilit ilor, de cultivare a capacit ii de a lua o decizie corect , de descoperire a 
propriilor interese i aspira ii spre formarea colar  i profesional  ulterioar . coala a r mas punctul 
de pornire al orient rii colare i profesionale prin ac iuni de informare asupra posibilit ilor de 
continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale i a aptitudinilor, de discutare a criteriilor 
dup  care elevii î i decid viitorul i a ponderii de implicare a p rin ilor în alegerea colii i a profesiei 
pe care copiii lor o vor urma, dac  profesia aleas  este cea dorit  de copil i dac  acesta din urm  are 
disponibilit i intelectuale. 

Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor i care este familia. Familia 
exercit  o influen  deosebit de mare asupra copiilor. O mare parte dintre cuno tin ele despre natur , 
societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le datoreaz  educa iei primite 
în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din 
cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea 
care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Copilul ob ine 
rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are.  

P rin ii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie s - i ajute copilul la 
înv tur . Acest ajutor îns  trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze 
tema copilului. Cu timpul, p rin ii se vor limita la controlarea temei de acas  i a carnetului de note. 
Deci, atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  
ajung  s  nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot în familie se formeaz  cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, 
ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea 
cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acas ". Un elev f r  "cei 7 ani de-acas " va crea mereu 
probleme chiar i ca viitor adult. Aici trebuie reamintit c , în general, elevii nu primesc în cadrul 
colii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influen ându-l în afara colii. Din cele 24 de ore 

ale unei zile, elevul este la coal  5-6 ore, de restul timpului fiind responsabil  familia elevului. 
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Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii, i al ii nu doresc 
decât dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia. 

Dezvoltarea personalit ii copilului i a form rii lui în conformitate cu idealul social i cel 
personal este influen at  de diferen ele de ordin economic, social, cultural care exist  între familii. 
Familia îns , în ciuda acestor diferen e, prezint  anumite însu iri comune. Condi iile de via  ale 
copilului sunt influen ate de comportamentul p rin ilor. Familia trebuie s  aib  disciplina ei. Toate 
problemele vie ii se pot rezolva mai u or într-un climat de prietenie i de în elegere. 

Una dintre cele mai importante preocup ri ale familiei i un punct comun pe care îl are aceasta 
cu coala este orientarea colar  i profesional . Cei mai mul i p rin i sunt bine inten iona i în 
alegerea unei coli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lui. Dar, de multe ori, buna inten ie i buna 
credin  sunt tocmai sursele gre elilor lor, deoarece acestea nu in loc de competen  i de pricepere. 
Gre elile p rin ilor decurg uneori i din prea mare dragoste pe care o poart  copiilor.  

Unul dintre exemple ar fi neîncrederea în copil. Exist  p rin i care î i consider  copiii mai copii 
decât sunt în realitate i aleg viitoarea coal  i viitoarea profesie în locul lor, chiar f r  a-i consulta. 
Copiii au îns  i ei capacitatea s  aleag . 

Copiii sunt trata i astfel ca proprietate personal  de care p rin ii dispun dup  bunul lor plac. 
Argumentul acestor p rin i sun  în felul urm tor: "eu îl îmbrac, eu îl hr nesc, eu hot r sc ce s  fie i 
ce s  nu fie". Personalitatea, sentimentele, aspira iile i dorin ele copiilor nu conteaz  în fa a 
p rin ilor. 

La polul opus se afl  o alt  categorie de p rin i, a neutrilor. Ace tia se complac în situa ia de 
neamestec în treburile copiilor i î i motiveaz  atitudinea cam a a: "este destul de mare ca s  poat  
judeca ce face" sau "are i mai mult  coal  decât mine, a a c  de ce s -l mai înv  eu?". F r  îndoial  
c  fiul sau fiica lor este destul de mare pentru a ti ce e bine i ce e r u, dar fiind f r  experien , simte 
nevoia unui sfat, a unui sprijin. Chiar dac  sunt mai pu in instrui i decât copiii, p rin ii au mai mult  
experien . 

P rin ii orgolio i fac din alegerea profesiunii pentru copilul lor o problem  de ambi ie: "vreau 
s -i ar t lui cutare c  i fiul meu face o facultate". Ace ti p rin i nu se întreab  dac  copilul lor vrea 
s  fac  o facultate, dac  are aptitudini pentru profesia aleas  de ei. 

Grija pentru copii îi face pe unii p rin i s  doreasc  o profesiune b noas  i de aceea fac eforturi 
ca ace tia s-o apuce pe drumul unei asemenea profesii. 

Toate situa iile de mai înainte trebuie evitate. De aceea, între familie i coal  trebuie s  existe 
o permanent  colaborare ce se poate realiza prin vizite reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. 

În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i 
scop, i anume formarea personalit ii umane integrale i armonioase. Pân  la cuprinderea într-o 
unitate de înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. Odat  cu înscrierea într-o unitate de 
înv mânt ponderea se schimb , rolul mai mare îl are coala, dar nici ac iunea educativ  a familiei 
nu este de neglijat. Între ac iunile educative ale celor doi factori exist  mai degrab  un raport de 
complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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Educarea copiilor în familie i gr dini  

 

Tan a Maria Bernadeta 
 
 
 
Familia a fost i este considerat  factorul educativ prioritar i primordial deoarece, în ordinea 

fireasc  a lucrurilor, educa ia începe din familie. 
Familia reprezint  primul mediu de via  al copilului în care cre te, se dezvolt  fizic, intelectual, 

moral i estetic. Aici el înva  s  comunice, s  rela ioneze, dobânde te un stil de via , dobânde te 
cuno tin e despre obiceiuri comportamentale, despre societate i natur . Mediul familial, mai ales sub 
aspect afectiv, este o coal  a sentimentelor în care se modeleaz  sub acest aspect personalitatea. 
Copilul tr ie te în familia sa o gam  variat  de rela ii interindividuale copiindu-le prin joc în propria 
conduit . Familia contribuie în mare m sur  la definirea personalit ii i conturarea individualit ii 
fiec rui copil. 

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate, fie indirect, prin modele de conduit  oferite de c tre membrii 
familiei, precum i prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduit  oferite de 
p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, precum i climatul socioafectiv în care se 
exercit  influen ele educa ionale („cei apte ani de acas ”) constituie primul model social cu o 
influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale. Este unanim recunoscut faptul 
c  strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai putin con tientizate, determin  
în mare m sur  dezvoltarea personalit ii, precum i rezultatele colare ale copiilor, comportamentul 
lor sociomoral. 

Rolul major al familiei în educarea copiilor este sugerat i de studii care arat  c  85% din dintre 
structurile creierului se dezvolt  în primii 5 ani de via , interval în care se exercit  cel mai mare 
impact în dezvoltarea poten ialului copiilor. Alte studii arat  faptul c  acei copii care beneficiaz  de 
dragostea i aten ia sau ajutorul membrilor familiei ob in rezultate mult mai bune la coal  fa  de 
copiii ai c ror p rin i î i dedic  timpul activit ilor profesionale în detrimentul activit ilor cu copiii.  

P rin ii sunt modele pentru copil. Va fi ineficient s  atragem aten ia copilului s  nu mai ipe 
spre exemplu, dac  acesta aude frecvent certuri în familie. Ca adult, sesizezi uneori c , în situa ii-
limit  reac ionezi cum nu te a teptai, sau de cele mai multe ori reac ionezi dup  modelul care i-a fost 
oferit în familie atâta timp cât ai tr it cu p rin ii. Modelul p rin ilor se imprim  atât de tare în copii, 
încât, copilul adult ajuns, va reac iona a a cum a v zut la mama sau tat l s u (cuvinte, gesturi, 
expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai întâi s  ne 
educ m pe noi în ine, p rin ii. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de c tre proprii no tri 
copii. 

Copiii sunt foarte dr g la i, plini de energie, dar uneori obositori. S  te ocupi de educarea lor 
poate fi o pl cere, dar de multe ori poate fi dificil. Exist  momente când te sim i dep it de situa ie i 
nu g se ti solu ii privind comportamentul inacceptabil al copilului. Regulile i limitele sunt 
importante fiindc  ofer  p rin ilor i copiilor sprijin i siguran . Copiii accept  adesea regulile dac  
sunt clare i pe în elesul lor i dac  sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli îns  împiedic  
dezvoltarea copiilor. De asemenea, atunci când p rintele interzice ceva copilului, e bine s  îi explice 
de ce nu are voie s  fac  un anumit lucru. Îndrumarea pozitiv  e mai pl cut  i te ajut  s  î i atingi 
mai repede scopul decât cea negativ . L udând i acordând aten ie copilului avem mai mult succes 
decât certându-l i pedepsindu-l. Dac  îndrum m copilul în mod pozitiv, atunci acesta cap t  o mai 
mare încredere în sine. 

1058



Copilul care nu dispune de o familie responsabil , capabil  de educa ie i de transmitere de 
valori, nici el nu va putea s  î i asume responsabilitatea unei familii i nici chiar responsabilitate de 
sine. De aceea este important s  se stabileasc  ni te repere tiin ifice adaptate la timpul i societatea 
noastr  pentru a elabora programe de preg tire a p rin ilor i a viitorilor p rin i. 

Dup  ce copilul intr  în gr dini , familia devine un partener permanent cu rol important în 
educa ia sa. Sarcinile educa iei se divizeaz  între gr dini  i familie. Astfel, permanent p rin ii 
trebuie s  simt  responsabilitatea pentru educa ia copiilor, cerânduli-se aportul nu numai atunci când 
se ivesc fenomene negative, ci i în sprijinirea activit ilor de zi cu zi. 

Educa ia pre colar  este unul din elementele esen iale ale educa iei individului uman. În 
procesul educa iei pre colare, un rol esen ial îi revine sistemului pre colar, care reprezint  o etap  
incipient  pentru încadrarea copiilor în sistemul educa ional. 

Gr dini a ofer  un curriculum pentru educa ie timpurie, centrat pe copil, de la vârsta de trei 
pân  la ase ani, prin intermediul c reia se descoper  natura fizic , intelectual  i moral  a copilului, 
cu un accent echilibrat pe fiecare dintre ele. Activit ile desf urate cu copiii de 3-5 ani sunt gândite 
i organizate din perspectiva orient rii spre socializarea copiilor, pe când activit ile desf urate cu 

copiii de 5-6 ani sunt gândite i organizate din perspectiva preg tirii pentru coal  a copiilor. 
Evolu ia rapid  a vie ii sociale de ast zi, modificarea statutului familiei, atribu iile crescute ale 

femeii fac ca rolul gr din ei s  fie pregnant nu numai în ceea ce prive te educa ia copiilor ci i a 
p rin ilor. Gr dini a, fiind puntea de leg tur  cu familia, are i menirea de a asigura p rin ilor asisten  
de specialitate, infomându-i asupra etapelor de evolu ie a copiilor i venind în sprijinul celor ce 
întâmpin  dificult i în în elegerea rolului de p rin i i îndeplinirea cu succes a educ rii copiilor. Chiar 
pentru reu ita actului educa ional derulat la grup , munca educatoarei trebuie continuat  de familie. 

 
Câteva caracteristici ale înv mântului pre colar: 
 
 asigur  intrarea copilului în sistemul de înv mânt obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin 

formarea capacit ii de a înv a; 
 accentueaz  unicitatea copilului i consider  c  abordarea lui trebuie s  fie holistic  

(comprehensiv  din toate punctele de vedere ale dezvoltarii sale); 
 solicit  în mod fundamental ca la vârstele mici s  avem o abordare pluridisciplinar  (îngrijire, 

nutri ie i educa ie în acela i timp); 
 solicit  ca activit ile desf urate în cadrul procesului educa ional s  devin  adev rate ocazii 

de înv are situa ional ; 
 porne te de la premisa c  p rintele nu poate lipsi din acest cerc educa ional, el fiind partenerul-

cheie în educa ia copilului, iar rela ia familie-gr dini -comunitate devine hot râtoare. 
Ca i concluzie, putem spune c  gr dini a  asigur  mediul care garanteaz  siguran a i s n tatea 

copiilor i care, inând cont de caracteristicile psihologice ale dezvolt rii copilului, implic  atât 
familia cât i comunitatea în procesul de înv are. 

Familia i gr dini a (institu ia de înv mânt) reprezint  principalii factori responsabili de 
educa ia copilului. Distribuirea responsabilit ilor între cele dou  institu ii este posibil  în condi iile 
în care ambele sunt preg tite în egal  m sur  pentru a- i exercita func ia educativ  pe care o de in.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Glava, Adina, colaboratorii (2009) „Educa ia timpurie”, Editura Paralela 45, Pite ti 

chiopu, Ursula, Verza, E.(1981) „Psihologia vârstelor”, Bucure ti, Editura Didactic  i 
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PROIECT EDUCA IONAL DESF URAT ÎN PARTENERIAT                                            
„PRIETENI LA DISTAN ” 

 

coala Gimnazial  „Nicolae Iorga” Grindu                                                               
COMUNA GRINDU, JUDE UL TULCEA 

Director Prof. ar lung  Delia-Alexandra 
 

 

 

 

 

Parteneri: 

coala General  „Nichifor Ludovig” Niculi el 

Director Prof. P. D.  

coala Gimnazial  „Gheorghe Banea” M cin 

Director Prof. O. N.-D.  

Director Adjunct Prof. T. C. 

„Lumea copil riei e st pânit  de demonul crea iei artistice. Mai artist decât copilul cred c  nu 
e nici un artist în lume. S  ai inim  s -l sim i i minte s -l pricepi. I. Dr gan” 

Argumentul   proiectului: 

Prietenia este un lucru minunat! Prietenia nu are nici o limit , nu ine cont de mediul din care 
provenim, nu ine cont de distan , nu ine cont de vârst … 

A oferi prietenie i a beneficia de ea, este ceva deosebit, ceva f r  de care nu am putea tr i, iar 
prietenii sunt cel mai de pre  lucru pe care îl putem avea. 

Scopul proiectului: 

 Vizeaz  atât latura moral  a educa iei cât i cea estetic  precum i importan  prieteniei chiar 
i la distan , dar i implicarea p rin ilor în ac iuni comune în vederea colabor rii i sprijinirii 

reciproce. 

Obiectivele proiectului: 

- cultivarea sentimentului de prietenie în rândul copiilor indiferent de mediul de unde provin ; 
- stimularea respectului de sine i fa  de ceilal i; 
- cultivarea unei atitudini pozitive fa  de prietenie; 
- educarea gustului estetic; 
- stimularea disponibilit ii de a disemina experien a pozitiv ; 
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Coordonatori proiect: 

coala Gimnazial  „Nicolae Iorga” Grindu 

Director Prof. ar lung  Delia Alexandra 

Prof.înv. primar M. A.-P.  

Parteneri: 

coala General  „Nichifor Ludovig” Niculi el 

Coordonatori proiect: 

Director Prof. P. D.  

Înv toare D. I. 

coala Gimnazial  „Gheorghe Banea” M cin 

Coordonatori proiect: 

Director Prof. O. N.-D. 

Director Adjunct Prof. T. C. 

Echipa de proiect: 

Prof. înv.pre colar M. R.  

Înv toare C. F. 

Prof. C. C. 

Prof. G. G.  

Prof. . C.  

Prof. N. L.  

Prof.înv.primar D. M. 

Beneficiari: 

- pre colarii i elevii claselor CP- a VIII-a;. 
- cadre didactice  
 

Resurse materiale: 

- lucr ri ale copiilor 
- albume cu poze din timpul activit ilor 
- momente artistice 
Durata proiectului: februarie 2022-iunie 2022 

Evaluarea proiectului: 

-desene, picturi, obiecte ornamentale; 

-expozi ie cu lucr rile copiilor; 

-album cu fotografii i înregistr ri de la ac iunile comune 
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Calendarul de desf urare al activit ilor educative: 

Februarie: Lansarea proiectului ”Prieteni la distan ” 

Martie:  1 martie: Concurs de m r i oare 

             8 martie: confec ionare de felicit ri 

             - schimb de m r i oare i felicit ri 

Aprilie: „S rb torile pascale în ochi de copil” – concurs de crea ie 

              - obiceiuri de la sat/ora  

              - schimb de felicit ri 

Mai: „ Micul ecologist” 

             - schimb de desene i colaje cu aceast  tem  

Iunie: „Scrisoare pentru Prietenul meu” 

             Diplome i surprize de 1 iunie 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat în data de …………………..între: 

coala Gimnazial  „Nicolae Iorga” reprezentat  de doamna prof. ar lung  Delia-Alexandra 
în calitate de director i coordonator i prof. înv. primar Mitache Angi P pu ica în calitate de 
coordonator i  

 coala Gimnazial   reprezentat  de ........................................................., în calitate de director 
i coordonator i  ..............................................................în calitate de coordonator în vederea 

colabor rii pentru realizarea proiectului educa ional PRIETENI LA DISTAN !. 

În acest sens, cele dou  coli vor realiza activit ile stabilite în proiect, urm rind realizarea 
obiectivelor i vor face cunoscute rezultatele. 

Scopul proiectului: 

- educarea afec iunii i respectului elevilor fa  de cei din jur. 

Durata proiectului: 

- prin prezentul acord de parteneriat într  în vigoare la data semn rii de c tre p r i fiind încheiat 
pe o perioad  de 5 luni cu continuitate; 

- prezentul acord poate fi modificat prin acordul reciproc al p r ilor. 

Partenerii se oblig  s  colaboreze pe toat  durata proiectului pentru ca acesta s  se deruleze 
conform planului stabilit. 

Prezentul contract se încheie în dou  exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

DIRECTOR,                                                             DIRECTOR, 

Prof. ar lung  Delia-Alexandra                       
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Rolul p rintilor si al colii în educatia copiilor 

 

TARCINIU VIOLETA - COALA GIMNAZIALA PETRO NI A,                                   
STRUCTURA BUCO NITA, JUDETUL CARA -SEVERIN 

 
 
 
Consider m c  dac  familiile, colile i copiii lucreaz  împreun , putem reduce diferen ele între 

nivelul de educa ie i putem îmbun t i s n tatea i bun starea, ajutându-i pe to i copiii din Aberdeen 
s  ob in  rezultate mai bune.  

De ce este important s  v  implica i în educa ia copilului?  
Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 

cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului.  
„Ceea ce fac p rin ii cu copiii acas  de-a lungul procesului de educa ie este mai important decât 

orice alt factor...” Desforges 2003  
P rin ii i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor 

copilului. Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania 
p rin ilor, a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important  colaborarea între 
p rin i, coal  i comunitate.  

Cum se pot implica p rin ii?  
P rin ii joac  un rol cheie în colaborarea cu coala pentru beneficiul educa iei copilului.  
Printre diferitele moduri în care se pot implica se num r  a veni la coal  pentru a l sa sau a lua 

copilul, a fi prezent la sedin ele cu p rin ii, a participa la evenimentele colare, a face voluntariat în 
clas , a primi rapoarte, a împ rt i imforma ii privitoare la s n tatea i bun starea copilului i a 
s rb tori reu itele. Dar toate acestea reprezint  doar începutul.  

Implicarea înseamn  de asemenea s  joace un rol activ în educa ia copilului acas .  
 
În alte cuvinte, p rin ii pot avea un impact pozitiv prin:  
 

• A încuraja copilul s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at în orice mediu, 
acas , la coal  i în comunitate  

• A se asigura de prezen a la coal , punctualitate i respectarea unor obiceiuri pozitive  
• A încuraja copilul s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare i 

activit i comunitare  
• A lua parte în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile – prin a  oferi abilit ile, 

timpul i prin a  împ rt i preocup rile  
• A cere informa ii pentru ei sau pentru educa ia copilului pentru a- i permite s  îl/o sus ine   
• A vorbi cu copilul despre viitorul, speran ele i visurile lui/ei. 
Cum pot fi sprijini i?  
Strategia de implicare a p rin ilor ideintific  ase aspecte cheie în care p rin ii, colile i 

comunitatea pot colabora pentru a spori implicarea parental  în educa ia copiilor.  
 
Cele ase aspecte:  
 
1. Comunicare  
Comunicarea eficace este esen ial  pentru stabilirea unor rela ii pozitive; asigurarea c  fiecare 

persoan  este binevenit , apreciat  i respectat . Asigurarea c  toate comunic rile din partea cadrelor 
didactice folosesc un limbaj clar i simplu, folosind traduceri atunci când acestea sunt relevante 
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contextului, punctuale i u or accesibile f r  jargon.  S  fie clar cum, când i pe cine pot contacta 
dac  au nevoie de ajutor, informa ii sau dac  doresc s  î i exprime îngrijorarea.  

2. Sprijin pentru p rin i  
Meseria de p rinte este una dintre cele mai importante i, de asemenea, una dintre cele mai 

dificile. Cre terea copiilor poate fi un rollercoaster fizic i emo ional. Este important s  tie c  au 
parte de sprijin, s  se simt apreciati, încrez tori i s  tie c  au posibilitatea de a contribui la educa ia 
copilului.  Vor fi ajuta i prin a li se oferi acces la informa ii, servicii i resurse care îi pot sprijini ca 
p rinti i ca familie acas . 

 
3. Înv area împreun  – acas , la coal  i în comunitate  
Pentru a i putea ajuta copilul s  reu easc , trebuie s  tie i s  în eleag  ce înva  copilul , cum 

înva  i cum pot s  îl sprijine în vederea progresului.  
Înv area împreun  în familie este distractiv , încurajând i dezvoltând abilit i pe care copilul 

le va folosi mai târziu în via  
4. Luarea de decizii  
Crearea de oportunit i pentru a asigura c  opiniile ca p rinti sunt ascultate i incluse în deciziile 

care afecteaz  în mod direct educa ia, s n tatea i bun starea copilului dum. Este foarte important ca 
coala s  aib  un consiliu / o voce activ  a p rin ilor care s  reprezinte i s  ia în considerare punctul 

de vedere al p rin ilor cu privire la orice aspect al vie ii colare.  
5. Voluntariat -un model pozitiv pentru copii. Voluntariatul aduce beneficii pentru toat  lumea 

– prin oferirea timpului, abilit ilor i cuno tin elor, pot sprijini i îmbun t ii calitatea educa iei 
oferite de c tre coal . De asemenea, voluntariatul ofer  o perspectiv  asupra modului de lucru al 
colii i permite s  devin  un partener în educa ia copilului. Voluntariatul poate prezenta i 

oportunit i pentru dezvoltarea de noi abilit i i experien e care pot fi benefice pentru propria 
educa ie i dezvoltare.  

6. Colaborarea cu comunitatea 
tim c  fiecare comunitate este unic  – fiecare are la dispozi ie un arsenal de resurse care pot 

oferi sprijin i oportunit i pentru copii i pentru familiile lor. Prin utilizarea resurselor comunit ii, 
familiile i colile pot crea i împ rt i experien e benefice copiilor i familiilor. #copii, familii i 
comunit i care înva  împreun  
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Familia i rolul ei în educarea copilului 

 
Prof. înv. primar T rî  Carmen 

coala Gimnazial  Mitocu Dragomirnei, Suceava   

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor, ea fiind cea care r spunde de 
satisfacerea trebuin elor elementare ale copilului i mai ales de protec ia lui. Ac iunea educativ  din 
familie trebuie i are întotdeauna un caracter inten ional,urm rind o anumit  finalitate-formarea 
personalit ii copilului pentru integrarea lui în societate. 

Educa ia f cut  de primii educatori-p rin ii, se r sfrânge asupra tuturor laturilor copilului în 
func ie de particularit ile de vârst  i individuale ale acestuia. De familie depinde dirijarea judicioas  
a maturiz rii psihice a copilului, dezvoltarea lui, etc. De felul în care p rintii vor educa copilul în 
sensul unei morale riguroase, dar suple i de felul în care vor tii s  dirijeze via a afectiv  a copilului, 
va depinde formarea personalit ii acestuia. De la familie copilul înva  s  iubeasc  munca, ara i 
libertatea i s  respecte legile rii. 

În vederea educ rii copilului sunt necesare i importante anumite cuno tin e i calit i pe care 
p rin ii trebuie s  le dovedeasc , de exemplu: pricepere, s n tate fizic  i psihic , sim ul r spunderii. 

Priceperea implic  atât cunostin e teoretice privind educa ia în familie,c t i deprinderi practice 
referitor la modul cum s  lucreze propriul lor copil. Este necesar ca p rin ii s  fie calmi i,în acela i 
timp, fermi atunci când fac observa ii copiilor, s  nu- i piard  cump tul, s  încerce s  în eleag  c  
educarea copilului trebuie f cut  cu blânde e i nu cu furie. P rin ii trebuie s - i ajute copiii la 
înv tur ; ajutorul trebuie limitat la îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze temele 
copiilor. Cu timpul, p rin ii se vor limita la  controlarea temelor de cas  i a carnetelor de note. Deci, 
atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  nu se 
intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Copiii trebuie educa i în a a fel încât s  realizeze c  libertatea individual  nu se poate realiza 
decât în cadrul libert ii colective, generale, ca munc  i respectul fa  de ceilal i constituie o obliga ie 
fundamental  a fiec rui cet ean. Pentru a- i educa bine copilul,p rin ii nu trebuie s  considere 
niciodat  c  acesta ar avea unele particularit ti psihice nemodificabile, iar dac  observ  unele 
devieride la normal ale copilului, nu trebuie s  a tepte pasivi ca timpul i natura s  le relolve. P rin ii 
trebuie s  intervin  activ, organizând, dirijând i orientand viata psihica a copilului in cazul oricarei 
abateri de la normal. Exist  la unii copii,din fericire foarte rar,crize morale care pot aduce parintii la 
disperare. Desigur c  educatorii nu pot sta ca ni te observatori pasivi fa  de asemenea cazuri. 

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea,decen a în vorbire, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate Tot în 
sens moral, familia îl îndrum  s  fie sociabil, s  fie un bun coleg i prieten. Familia contribuie i la 
educatia estetic  a copilului, p rin ii fiind cei care realizeaz  contactul cu frumuse ile naturii, cu via a 
social . 

Rela ionarea interumana a fost, este i va r mane o problema dificil  i complex  nu numnai in 
coal , dar i în familie i societate deoarece oamenii, ca indivizi reprezint  unicate, sunt diferin i din 

toate punctele de vedere: fizic (aspect, s n tate), social (profesie, avere), psihic (temperament, 
aptitudini, interese). 
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Într-un climat de respect reciproc, comunicarea este fireasc  i eficient  iar alegerea dup  
competen  i performan  nu mai este stimulat  de o competen  acerb , ci de pasiune i de bucuria 
dezvolt rii personalit ii. 

A fi p rinte este deci mai mult decât o simpl  calitate fa  de care ne putem exalta. Ea presupune 
experien , pricepere, r bdare, cu alte cuvinte toate însu irile care se cer pentru exercitarea unei 
adev rate profesii “profesia de p rinte”. Iar pentru realizarea unor performan e existent  unui climat 
familial favorabil i armonios i competen a în educa ie reprezint  premise de baz . 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 I. MITROFAN, N. MITROFAIN, “ Familia de la A la Z, Mic dic ionar al vie ii de familie”, 
Editura tiin ific , Bucure ti, 1991 
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COALA I FAMILIA,                                                                               
PARTENERI IN DEMERSUL EDUCA IONAL  

 

Autor: Prof. Tata Angela                                                                              
Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Bra ov 

 
 

 

Motto: „S  nu-i educ m pe copii pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari. i nimic nu ne permite s  tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman .Un copilul o prime te educa ie în familie, în 
coal  i în comunitate. 

Rolul familiei se extinde dincolo de asigurarea nevoilor de baza  ale copilului: securitate, 
confort, hran , odihn . Copilul înva  înc  din ziua în care se na te cum s  rela ioneze (întâi cu mama 
i mai apoi cu ceilal i membrii ai familiei) i cum s  în eleag  lumea din jur.Într-o familie func ional  

un copil înva  ceea ce este din punct de vedere social i cultural acceptabil, el este de mic expus unor 
experien e de înv are. Func ia educativ  a familiei const  în a deprinde respectul, compasiunea, 
atitudinea fa  de munc , experin e i valori culturale, rezolvarea de probleme situa ionale i 
consecin e ale unor comportamente nepotrivite. 

P rintele este primul profesor al copilului i ar trebui s  r mân  cel mai bun profesor al s u pe 
tot parcursul vie ii. 

A existat mult timp în societate tendin a de a considera c  coala este responsabil  pentru 
formarea abilit ilor cognitive, a achizi iilor academice iar familia este locul în care copilul se 
dezvolt  din punct de vedere moral i emo ional. În realitate, un copil nu înceteaz  s  înve e despre 
valori, rela ii, sentimente odat  cu începerea colii. Educa ia începe în familie i se des vâr e te în 
coal  f r  a exista o delimitare, efectele interven iilor se întrep trund pe tot parcursul perioadei de 
colarizare a unui copil i mai apoi tân r. 

coala eficient  ofer  copilului cadrul pentru socializare, achizi ii, formare,dezvoltare inând 
cont de vârst  i de  particularit ile individuale specifice  etapei de dezvoltare.  În coal  se 
proiecteaz  strategii pentru realizarea unui demers didactic riguros, în la baza unei programme la 
nivel na ional, a unor resurse educa ionale, metode i strategii didactice specifice pentru realizarea 
obiectivelor i a scopului propus. 

În coal  copilul experimenteaz  i dezvolt  abilit i noi în contextul socializ rii: apartenen a 
la un grup, comunicare, acceptarea diversit ii, empatie, gestionarea conflictelor, lucrul în echip , 
în elegerea i respectarea regulilor, precum si rela ia cu autoritatea (reprezentat  de cadrele didactice 
i oarecum diferit  de autoritatea p rinteasc ) 

Într-o societate din ce în ce mai complex  i solicitant , rela ia de colaborare dintre coal  i 
familieeste necesar s  fie tot mai mult dezvoltat . Este o necesitate obiectiv  ca familia i coala s  
devin  parteneri în demersul de formare a personalit ii si educ rii noilor genera ii de copii. Acest 
lucru presupune o bun  cunoastere a nivelului de a tept ri din partea ambelor p r i dar i o unitate în 
cerin e, op iuni, decizii i ac iuni educative între factorii educa ionali. 

Exist  diferite forme prin care p rin ii pot colabora  cu coala: prezen a la edin e i lectorate 
care ii conecteaz  cu evenimentele, modalit ile i perioadele de evaluare, proiecte educa ionale, 
feedback-uri i sesiuni individuale p rinte-profesor care, f cute la timp i intr-un mod profesionist, 
pot preveni probleme grave (abuzuri, violen e, dependen e, etc), participarea la activit i cultural- 
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artistice i sportive,voluntariatul în general, atragerea unor fonduri pentru coal , conectarea la via a 
colii prin intermediul platformelor educa ionale. 

Se spune ca o educa ie de calitate  aducecopilului i tân rului stim  de sine, perspective de 
dezvoltare în carier , o percep ie mai corect  io în elegere mai bun  a lumii în care tr ieste,  pe scurt 
educa ia ajut  un copil s  devin  un adult mai fericit. 

 

Bibliografie selectiv : 
 
1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G.,  Badea  D.  – Educa ia p rin ilor.  Strategii i  programe, 
E.D.P.,  Bucure ti,  1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas  –  Consilierea  i  educa ia  p rin ilor,  Editura  Aramis, 2002; 
Andrei Cosmovici, Lumini a Iacob, Psihologie colar , Ed. Polirom, Ia i 1998. 
3. Ioan Nicola, Tratat de Pedagogie colar , E.D.P., Bucure ti,1996 
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Importan a educa iei în familie i coal  

Colegiul Na ional „Onisifor Ghibu” Oradea 

înv. T tar Rebeca - M lina 
 

 

Continuarea con inuturilor instructiv - educative de la gr dini , în clasa preg titoare, reprezint  
un t râm magic, care îi trece pe micii înv cei peste un pod al cunoa terii i form rii de sine, peste 
care nu po i trece decât cu reguli i repere specifice. Acesta îi duce pân  la acel punct de asumare, 
acomodare, care odat  ce ai c lcat pe el, devine practic, u a de intrare, cea mai important , cu multe 
întreb ri f r  r spuns, cu mirare, cu emo ii. Aceast  trecere este necesar , spre formarea lor ini ial  
generate de coal , cu ajutorul înv torului.  

Cei mai mul i p rin i sunt speria i de periaoda în care copilul lor face trecerea dintre ciclul 
pre colar spre ciclul primar. Aceast  perioad  este una bulversant , nou , solicitant . De aceea, 
p rintele trebuie s  î i încurajeze i s  discute liber cu copilul s u. Acest  su inere îi ofer  copilului 
siguran  i încredere, atât în noul dasc l, cât i în noul colectiv. 

Copilul are câteva nevoie primordiale pentru a func iona corect la coal , printre aceste se 
num r : mediul familial, odihna, programul, jocul, anturajul.  Leg tura strâns  între familie i coal  
ofer  copilului o dezvoltare armonioas . 

coala va juca un rol important în via a copilului, dar r d cinile puternice, siguran a, stima de 
sine i lini tea î i au izvorul în familie. Un mediu familial lini tit, sigur, în care copilul este ascultat 
i acceptat cu bucurii i cu sup r ri, face ca cel mic s  abordeze mai încrez tor provoc rile tiind ca 

acas  se poate desc rca tot ce a acumulat peste zi i c  va fi iubit necondi ionat. 
Doamna specialist, Maria-Cristina Faraon, sus ine c : dezvoltarea psihosomatic  

corespunz toare atest  preg tirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei preg titoare, având 
dou  etape: prima etap , de evaluare somatic , de c tre medicul de familie i cea de a doua etap , de 
evaluare psihologic . Evaluarea psihologic  se realizeaz  de c tre comisii speciale organizate în 
cadrul Centrului de evaluare psihosomatic , la nivelul fiec rei unit i de înv mânt pre colar 
(gr dini e). 

Iar toate aceste preg tiri ale gr dinarilor pentru a intra în ciclul primar al procesului de 
înv mânt trebuie s  aib  loc înc  din grupa mare. Dar, totodat , doamna Faraon crede c :  

„clasa preg titoare este o faz  de tranzi ie de la gr dini  la coal , conceput  tocmai ca elevul 
s  se adapteze pentru coal . Poart  uniform  (sau nu), respect  un orar, nu se dau note sau 
calificative, iese în pauze când se sun , înva  litere i cifre, precum i comportamente dezirabile 
social i reguli, ceea ce îl preg te te pentru clasa I. Familiarizarea cu mediul colar se face prin 
programele din grupa mare de la gr dini , de vizit  organizat  a unor coli. Dac  p rin ii doresc 
personal s  le prezinte viitoarea coal , se poate face cu acordul cadrelor didactice i al conducerii 
unit ii de înv mânt respective.” 

La vârsta acesta copilul are nevoie de 10-11 ore de somn. Lipsa somnului duce la agita ie, 
irascibilitate i lips  de concentrare. Un copil „problem ” poate fi un copil obosit, motive pentru care 
copilul ar trebui s  doarm  suficient. Ora de culcare este foarte, foarte important , chiar dac  copilul 
nu este foarte matinal, atunci când a dormit suficient se va trezi mai u or i va face rutine de diminea  
mai confortabile. 

Mai mult, educa ia provenit  din familie sau mai bine zis „cei 7 ani de acas ” armonizeaz  
rela ia copilului cu via a de colar în toate aspectele prezentate mai sus.  Copilul copiaz  modelul 
p rin ilor i îl manifest  zilnic la coal . P rintele trebuie s  fie con tinet de faptul c , în fa a copilului 
nu trebuie s  se arate foarte vulnerabil, iar unele discu ii nu trebuie abordate în prezen a acestuia. 
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În concluzie, în dezvoltarea elevului, p rintele i dasc lul joac  rolul principal. Elevul trebuie 
sus inut i apreciat de ambele p r i. Leg tura strâns  dintre cele dou  p r i va construi un echilibru în 
c l toria lui spre viitor. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. înv. pre colar: T t r anu Diana Elena 

Gr dini a cu P. N. Lunca Câlnicului 
 
 

Scoala este institutia sociala in care se realizeaza educatia organizata a tinerei generatii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societatii, sa ia parte activa 
la viata, sa fie pregatit pentru munca.  

 

Procesul de invatamant este cel care confera scolii rolul decisiv in formarea omului. Misiunea 
scolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerintele vietii sociale. 

Procesul de educatie din cadrul scolii este indrumat si condus de persoane pregatite in mod 
special pentru acest lucru. 

 

Menirea scolii nu este numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunostinte cat mai mare, ci si 
de a le stimula calitatea de om. Fiecare cadru didactic urmareste valorificarea abilitatilor de 
interrelationare, de asumare a responsabilitatilor, de cultivare a capacitatii de a lua o decizie corecta, 
de descoperire a propriilor interese si aspiratii spre formarea scolara si profesionala ulterioara. 

 

Scoala a ramas punctul de pornire al orientarii scolare si profesionale prin actiuni de informare 
asupra posibilitatilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale si a aptitudinilor, 
de discutare a criteriilor dupa care elevii isi decid viitorul si a ponderii de implicare a parintilor in 
alegerea scolii si a profesiei pe care copiii lor o vor urma, daca profesia aleasa este cea dorita de copil 
si daca acesta din urma are disponibilitati intelectuale. 

 

coala este institutia care organizeaza trairea unei experiente de invatare, ea urmareste atingerea 
unor obiective cu ajutorul unor metode si mijloace stiintifice. E bine ca parin ii sa aiba incredere in 
scoala, dar pentru ca educatia copilului sa se ridice la nivelul asteptat, ei trebuie sa se implice, sa 
colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele si obiectivele propuse sa fie convergente.  

 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore.  

 
P rin ii pot sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, 

încurajându-i pe ace tia s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i 
l rgindu- i propriile abilit i parentale. 

 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze.  

 
Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului de a deveni un individ 

de succes. 
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ROLUL PE CARE IL ARE COALA I FAMILIE IN EDUCATIA COPILULUI 

 Prof. înv. primar: Tataru Mihaela                                                                      
c. Gimn.’’Maria Enescu Cosmovici’’ Mihaileni, jud. Botosani 

Educatia este un fenomen social de transmitere a experientei de viata a generatiilor adulte si a 
culturii catre generatiile de copii si tineri, in scopul pregatirii lor pentru integrarea in societate.  

Factorii institutionali ai educatiei sunt scoala, familia, biserica, armata, s.a.Totul educa:oamenii, 
lucrurile, fenomenele, dar in primul rand si in cea mai mare masura-oamenii.Intre acestia primul loc 
il ocupa parintii si educatorii.  

Scoala este institutia sociala in care se realizeaza educatia organizata a tinerei generatii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societatii, sa ia parte activa 
la viata, sa fie pregatit pentru munca. Procesul de invatamant este cel care confera scolii rolul decisiv 
in formarea omului. 

Misiunea scolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerintele vietii 
sociale. Procesul de educatie din cadrul scolii este indrumat si condus de persoane pregatite in mod 
special pentru acest lucru.  

Menirea scolii nu este numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunostinte cat mai mare, ci si 
de a le stimula calitatea de om. Ora de dirigentie este cea in care ne putem apleca asupra acestei laturi. 
Tot in aceasta ora, se urmareste valorificarea abilitatilor de interrelationare, de asumare a 
responsabilitatilor, de cultivare a capacitatii de a lua o decizie corecta,de descoperire a propriilor 
interese si aspiratii spre formarea scolara si profesionala ulterioara.  

Scoala a ramas punctul de pornire al orientarii scolare si profesionale prin actiuni de informare 
asupra posibilitatilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale si a aptitudinilor, 
de discutare a criteriilor dupa care elevii isi decid viitorul si a ponderii de implicare a parintilor in 
alegerea scolii si a profesiei pe care copiii lor o vor urma, daca profesia aleasa este cea dorita de copil 
si daca acesta din urma are disponibilitati intelectuale.  

Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor si care este familia.Familia 
exarcita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor.O mare parte despre cunostintele despre 
natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei 
primite in familie. Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral, estetic, s.a. Ca prim factor educativ, familia ofera copilului aproximativ 90% 
din cunostintele uzuale (despre plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiectele casnice ), familia este 
cea care ar trebui sa dezvolte spiritul de observatie, memoria si gandirea copiilor. 

Copilul obtine rezultatele scolare in functie de modul in care parintii se implica in procesul de 
invatare. Parintii trebuie sa asigure copilului cele necesare studiului, trebuie sa-si ajute copilul la 
invatatura. Acest ajutor insa trebuie limitat la o indrumare sau sprijin, nefiind indicat sa efectueze 
tema copilului. Cu timpul parintii se vor limita la controlarea temei de acasa si a carnetului de note. 
Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc:sa nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici sa 
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ajunga sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot in familie se formeaza cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, 
ordinea, cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate.Toate acestea reprezinta de fapt ilustrarea 
cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acasa". 

Un elev fara "cei 7 ani de-acasa" va crea mereu probleme chiar si ca viitor adult.Aici trebuie 
reamintit ca, in general, elevii nu primesc in cadrul scolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate 
acestea influentandu-l in afara scolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la scoala 5-6 ore, de 
restul timpului fiind responsabila familia elevului. Uneori parintii uita ca trebuie sa faca front comun 
cu profesorii, deoarece si unii si altii nu doresc decat dezvoltarea armonioasa a elevului, educarea si 
imbogatirea cunostintelor acestuia.  

Dezvoltarea personalitatii copilului si a formarii lui in conformitate cu idealul social si cel 
personal este influentata de diferentele de ordin economic, social, cultural care exista intre familii. 
Familia insa, in ciuda acestor diferente, prezinta anumite insusiri comune. Conditiile de viata ale 
copilului sunt influentate de comportamentul parintilor. Familia trebuie sa aiba disciplina ei. Toate 
problemele vietii se pot rezolva mai usor intr-un climat de prietenie si de intelegere.  

In concluzie, trebuie spus ca cei doi factori educativi, scoala si familia, trebuie sa aiba acelasi 
scop - formarea personalitatii umane integrale si armonioase. Pana la cuprinderea intr-o unitate de 
invatamant, rolul primordial in educatie il are familia. Odata cu inscrierea intr-o unitate de invatamant 
ponderea se schimba, rolul mai mare il are scoala, dar nici actiunea educativa a familiei nu este de 
neglijat. Intre actiunile educative ale celor doi factori exista mai degraba un raport de 
complementaritate decat de rivalitate, actiunea fiecaruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 

`  
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Importan a dialogului dintre familie i coal                                                              
în educa ia copiilor 

Prof. înv. primar: T utu Csilla 

coala Primar  nr. 1 Izvoarele, Bihor 
 

 

Educa ia reprezint  arta m iestriei, art  dedicat  tuturor oamenilor, cu scopul de a-i ghida i 
îndruma în formarea continu  a unor siluete capabile s  descopere esen a adev rului, chiar i în cele 
mai m runte lucruri. Înc  de la gr dini , copilul este provocat s  r spund  fizic, psihic, social i 
cultural diferitelor sarcini, devenind pas cu pas un tot unitar. Acesta este ca o marionet , ale c rei 
sfori sunt puternic legate de propriile idealuri i aspira ii.  

Elevul reprezint  personajul, care-prin dinamica i complexitatea sa-red  pe chipul publicului 
speran a i motiva ia de care el are nevoie pentru a evolua în demersul s u, ca om. Totdodat , el 
devine sursa vie a cunoa terii doar cu ajutorul celor din jur: profesorii, familia i societatea. Astfel, 
a a cum p pu a tr ie te cu adev rat doar sub atenta mi care a p pu arului, a a i copilul învinge orice 
urm  de fric , doar cu ajutorul pionului central, profesorul.  

Rela ia dintre profesor i elev este complex , acesta din urm  preia tr s turile de personalitate, 
atitudinile i comportamentul celui care-i d  via  i se transform  întro oglind  a sufletului s u. 
Procesul de dezvoltare permanent  al copilului are locîn cele mai multe cazuri în institu ii 
specializate, precum coala. colii îi revine locul central deoarece dincolo de cl direa propriu-zis , 
ea poate fi numit  „a doua familie” unde copilul dobânde te cuno tiin e noi prin metode, tehnici, 
m loace sus inute de un sistem educa ional profesionist. Aceasta îi ofer  individului un ansamblu 
complex de cuno tin e, atitudini i abilit i necesare, care s -i permit  integrarea cu succes în 
societate. Deoarece societatea se afl  într-o continu  schimbare, coala formeaz  un parteneriat 
puternic cu un alt factor care st  la baza form rii copilului, familia.  

Familia poate fi comparat  cu o mic  societate cu regulile ei specifice, având un impact i un 
echilibru puternic asupra copilului. Astfel, ajungem la binecunoscuta expresie „cei 7 ani de acas ” 
care las  o amprent  vizibil , atât pe evolu ia fizic  sau comportamental ,cât i pe cea psihic . 
Colaborând cu colarul, implicându-l în activit i zilnice i înv ându-l normele de conven uire 
social , acesta va fi la rândul s u un bun exemplu atât în familie cât i în societate  

Familia reprezint  nucleul vie ii fiec rui copil deoarece este mediul în care copilul se na te, 
tr ie te primii ani ai existen ei personale i se formeaz  pentru societate. Are un rol central în stadiile 
de dezvoltare, care stau la baza model rii personalit ii i caracterului individului. Fiindc  orice copil 
înva  foarte multe prin puterea exemplului, mediul familial devine stâlpul de rezisten  în fa a 
obstacolelor ce apar pe parcursul vie ii. colarul absoarbe cu o putere nem rginit  tot ceea ce se 
întâmpl  în jurul s u, de aceea grupul din care el face parte-familia, devine grupul primelor st ri i 
tr iri emo ionale.  

O evolu ie înfloritoare a colarului are la baz  o punte atent cl dit  între familie i coal . Ace ti 
doi factori reprezint  imaginea clar  a unui proces i produs, care doar îmbinându-se vor reu i s  
formeze un individ preg tit pentru societate, din toate punctele de vedere. În cre terea sa, ambii pioni 
trebuie s  dea dovad  de tact pedagogic. Un copil se formeaz  doar prin colaborarea i cooperarea 
celor dou  mici „societ i”, deoarece acesta are nevoie de îndrumare i spr in atât în mediul 
educa ional, cât i în afara acestuia. Educa ia unui copil nu se poate realiza doar în cei patru pere i ai 
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unei s li de clase, sub atenta motivarea a cadrului didactic. O educa ie adev rat  se formeaz  în mare 
parte dincolo de clas , în situa iile reale, unde copilul î i petrece majoritatea timpului al turi de 
familie. A adar, atât p rintelui cât si profesorului îi revin mai multe roluri: model, consilier, formator, 
manager, etc. în decursul procesului de dezvoltare al copilului. Îns , veriga cea mai important care 
st  la model rii unui comportament exemplar, r mne colaborarea permanent  a familiei cu coala. 

 

Bibliografie:  

Cuco , C. (2009). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare i grade didactice. edi ia a 
III-a. Ia i: Polirom. 19  
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EDUCA IA ÎN FAMILIE I SOCIETATE 

 

PROF. RAMONA- AURELIA T UTU 

COALA GIMNAZIAL  OCTAVIAN GOGA, ORADEA- JUDE UL BIHOR 

 

Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimb rii, ci i prin complexitatea ei, 
prin nout tile pe care le realizeaz  i le prognozeaz , pune în fa a oamenilor de toate vârstele, noi i 
noi probleme de ordin economic, cultural, tiintific, etc. Acestei societ i trebuie s -i fac  fa  copilul 
de ast zi i familia sa. Educa ia, sub toate formele ei, este chemat  s  g seasc  solu ii prin care omul 
s  se adapteze rapid i eficient la societatea viitorului. Cunoa terea particularit ilor dezvolt rii 
personalit ii, a factorilor care contribuie la des vâr irea acesteia, a problemelor pe care le ridic  ea, 
contribuie în mare m sur  la g sirea unor solu ii adecvate.                     

În familie se formeaz  primele deprinderi de via  s n toas  ale copilului si cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, ata amentul, dragostea. Tot în 
familie, copilul î i însu e te limbajul. Bog ia i calitatea vocabularului, corectitudinea exprim rii 
depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia interac ioneaz  i îi solicit  pe copii. 
De la p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce e bine si ce e r u, ce e drept si ce e nedrept, ce e 
frumos si ce e urât in comportamente. Tot în sens moral, familia îl îndrum  pe copil s  fie sociabil, 
tolerant, s  colaboreze, s  fie un bun coleg i prieten. Familia reprezint  mediul in care copilul înva  
i exerseaz  comportamentele sociale, s  se descopere pe sine i pe cei din jur, se familiarizeaz  cu 

sistemul valorilor sociale si culturale.  
Acestea constituie suportul dezvolt rii ulterioare i î i pun amprenta asupra întregii 

personalit i. Copilul î i insu e te elementele de baz  ale fondului de adaptare cultural , amplu 
concentrate in a a-numi ii „cei 7 ani de acasa”. 

Se numesc „cei apte ani de-acasa” deoarece copilul î i petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special pân  la vârsta de 3 ani, cu membrii ei. O parte din p rin i nu de in informa ia cerut  de copil, 
iar cei mai multi ofer  r spunsuri formale. Este adev rat, importan a educa iei primite în familie este 
reiterat  de sintagma cei apte ani de acas , pentru c  ea este fundamentul. A avea cei apte ani de 
acas  era apanajul unei educa ii ce provenea din familie i devenea condi ia esen ial  pentru a 
p trunde cu succes în coal  i a reu i. P i i împreun  pragul teatrelor, muzeelor i profita i de 
beneficiile sportului. Educa ia începe cu cei apte ani de acas .  

Dac  familia ta se bazeaz  pe iubire i respect în rela iile de zi cu zi (cu partenerul de via , cu 
p rin ii, copiii, fra ii, prietenii), copilul va prelua automat acest model. Dac  noi ca p rin i nu am 
primit la rândul nostru iubire i respect, este destul de greu s  reu im s  oferim mai departe. Mai întâi, 
vom con tientiza importan a acestei valori i apoi vom începe propriul proces de schimbare în bine. 
Va dura, nu se poate peste noapte, dar beneficiile sunt imense. Gândi i-v  la copiii vo tri, ce noroco i 
vor fi s  poat  cre te cu aceste valori. Folosi i-v  de primii lor ani de via  în care sunte i sursa lor 
central  de informa ii, de cei 7 ani de acas , pentru a le oferi o baz  solid  de valori ce le vor fi de 
folos întreaga via . 

Educa ia din familie a copilului se va continua cu cea din gr dini .  
Activitatea educativ  din gr dini  nu poate fi izolat , separat  de alte influen e educative ce se 

exercit  asupra copilului i mai ales, de cea din familie. La intrarea in gr dini , p rin ii sunt cei care 
de in toate informa iile legate de copil: stare de s n tate, obiceiuri alimentare, particularit i de 
înv are, mod de comportare, probleme în dezvoltare. Educa ia trebuie s  se manifeste permanent ca 
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o ac iune coerent , complex  i unitar  a gradini ei i familiei. Faptul c  în dezvoltarea micului 
pre colar sunt antrena i al i factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit, ceva nou, 
interesant. Prin institu ionalizarea copilului nu se neglijeaz  rolul p rin ilor, de aceea în condi iile 
actuale, rolul familiei în activitatea gr dini ei este major.  

Colaborarea ,,educator – p rin i,, are un rol deosebit de important. P rin ii sunt cei care vor sta 
al turi de educatoare la formarea i dezvoltarea copiilor lor, rolul lor nu va fi înlocuit de educatoare, 
ci aceasta va completa tiin ific ceea ce p rintele nu are abilitatea de a asigura copiilor ceea ce au 
nevoie. 

Preg tirea copilului pentru înv tarea continu  începe de la gr dini . În plan afectiv, intensitatea 
tr irii emo ionale depinde de experien a pe care o are copilul în ceea ce prive te intrarea în contact cu 
persoane noi. Copiii care se despart de familie, de mam , pentru prima dat  fac parte din categoria 
celor c rora le lipse te exerci iul desp r irii temporare. Copilul care tr ie te în prima zi de coal  
prima separare de familie este cuprins de team . De aceea, p rin ii trebuie s - i obi nuiasc  de 
timpuriu copiii cu ideea separ rii. La gr dini  el dobânde te primele comportamente intelectuale, 
face cuno tin  cu primele povestiri fantastice, cu primele con inuturi tiin ifice. 

Pân  la începutul colii, se dezvolt  capacitatea de a intra in rela ii acceptabile cu ambian a. 
Ulterior, copilul va trebui s  se integreze intr-o noua ambian , cu o înv toare nou , cu noi 

colegi. E necesar s - i ajusteze instrumentele de comunicare i comportament pentru a putea stabili 
rela ii optime. Copilul care nu a frecventat gr dini a, din diferite motive, se adapteaz  mult mai greu, 
î i însu e te foarte greu deprinderi i abilit i, inclusiv de a ine creionul corect în mânu  sau de a 
adopta o pozi ie corect  în b ncu . Îi este greu s  se obi nuiasc  c  trebuie s  respecte un,,program 
stabilit,, 

Colaborarea cu coala este foarte important  întrucât în aceast  institu ie va continua educa ia 
copilului. Parteneriatul dintre cele dou  – coal  i gr dini  – are ca scop primordial identificarea 
celor mai eficiente c i de adaptare a copiilor la noul mediu educativ.  

Parteneriatul se poate concretiza prin schimburi de experient  între înv tori i educatori, cum 
ar fi: lec ii deschise, mese rotunde, ateliere de lucru, vizite la câte o clas  de elevi la coal  cu copiii 
din gr dini . Se pot organiza activit i comune la care s  participe copiii i p rin ii, proiecte educative 
de genul: „S pt mâna m micii“, „Ziua por ilor deschise“,etc. 

Obiectivul principal al ac iunii educative este formarea personalit ii copilului. Rolul 
cadrelor didactice nu se mai reduce doar la educa ia la catedr  sau în clas . 

Modul de dezvoltare al societ ii depinde de felul în care individul a fost preg tit de coal  i 
de familie.  

A adar, rela ia gr dini - coal -familie-societate reprezint  idealul educativ, umanist i 
democratic, subordonat celui social, contribuie la realizarea concordan elor i la unificarea 
elementelor caracteristice modului de via  al unei colectivit i. 

 

Bibliografie: 

B ran-Pescaru, Adina, Familia azi. O perspectiv  sociopedagogic ,,B ucure ti, Editura 
Aramis,2004 

Cuco , Constantin (coord.), Psihopedagogie, Ia i, Polirom, 1998 
Dumitriu, Gheorghe,Comunicare si înv are , Bucure ti, Editura didactic  i pedagogic , 1998 
Ioan Nicola, Pedagogie, Bucure ti, Editura Didactic  i Pedagogic , 1994; 
www.rasfoiesc.com/.../gradinita/Gradinita-familia-si-comunitatea 
Ecaterina Adina Vrasmas, Consilierea i educa ia p rin ilor, Bucure ti, Editura „Aramis”, 2002 
 
 

1077



 

PRACTICAREA EXERCI IULUI FIZIC, ÎN PREVENIREA DEFICIEN EI FIZICE                    
I MENTINEREA ST RII DE S N TATE A COPILULUI (1) 

                                                                                                    

  ILEA TECLA 

PROF. PT. ÎNV. PRE COLAR 

GR DINI A CU P. P. ”A CHIU ” 

 

 

“Ca s  devii un om întreg, atâtea sunt necesare...”scria marele prozator român Geo Bogza într-
una din c r ile sale, iar noi parafrazându-l spunem: Ca s  devii un om întreg, atâtea sunt necesare...., 
dar mai ales o: 

”MINTE S N TOAS ÎN CORP S N TOS”. 

“MENS SANA IN CORPORE SANO” 

Acest dicton care îi apar ine poetului roman Juvenal, care a tr it în sec. I si II dup  Hristos, ar 
trebui s  fie motto-ul dup  care s  se ghideze fiecare p rinte în educa ia copilului s u 

Meseria de p rinte este una fascinant , ale c rei satisfac ii le va sim i din plin, cu atât mai mult 
cu cât este mai bine informat i tie cum s  ac ioneze pentru a asigura copilului s u cele mai bune 
condi ii de dezvoltare, o evolu ie corespunz toare în toate planurile: fizic,  pshic, intelectual, 
emo ional i social. P rin ii bine informa i privind toate aspectele legate de evolu ia copilului lorvor 
recuno te din timp semnalele de alarm i vor putea ac iona în consecin . 

SCOP: Promovarea unui stil de via  s n tos la copii, prin con tientizarea p rin ilor de 
necesitatea practic rii exerci iilor fizice într-un cadru organizat în vederea prevenirii: îmboln virilor, 
a instal rii atitudinilor de postur  deficitare, pentru o dezvoltare fizic  i psihic  normal . 

ROLUL P RIN ILOR  ÎN CRE TEREA I DEZVOLTAREA COPIILOR 

 „Dac  ai f cut un copil” scria marele pedagog Makarenko,”înseamn  c  te-ai angajat pe mul i 
ani înainte s -i dai întreaga încordare a gândirii tale, toata aten ia i toat  voin a.” Trebuie s  fii atât 
p rintele, cât i îndrum torul copilului t u. S n tatea, dezvoltarea i educa ia copilului trebuie s  fie 
în centrul preocup rilor p rin ilor (familiei). Familia este mediul în care copilul se na te, tr ie te, se 
dezvolt  i se formeaz  pentru via . Familia r mâne grupul social vital în asigurarea îngrijirii, 
protec iei i educa iei copilului, este principalul instrument de reglare a interac iunilor dintre copil i 
mediul social. Familia a fost i este considerat  un factor principal în formarea personalit ii copilului. 

Prima coal  a copilului, în care copilul înva  cum s  se comporte în via  i în societate este 
familia. Ac iunile educative exercitate de c tre p rin i trebuie s  fie continue, ra ionale i s in  cont 
de dezvoltarea fizic i psihic  a copilului. Familia este cea mai în m sur  s  r spund  nevoilor 
copilului i una din aceste nevoi este mi carea. Copiii f r  s  tie s  explice de ce, au o permanent  
nevoie de mi care, prin care î i cheltuie energia care pare f r  sfâr it. 

P rin ii trebuie s  fie cât mai des lâng  copiii lor, s  se intereseze în permanen  de via a lor de 
zi cu zi, de modul în care se comport în colectivitate, de urm rile activit ilor extra colare. Ace tia 
trebuie s  fie cei mai buni prieteni ai copiilor lor,s  dea dovad  de r bdare, perseveren , pruden , 
aten ie, sensibilitate i exigen . 
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P rin ii ofer  primul model pentru comportamentele sociale viitoareprin imita ie(pân  când î i 
formeaz  propriile valori, copiii imit  diferite ac iuni i comportamente). 

Copiii nu au fost niciodat  adul i,dar privindu-ne pe noi,doresc s  ne ajung .Ne înveselesccu 
calit ti i puteri de eroi. Adul ii au fost cu to ii cândva copii i fiecare adult p streaz  înc  în sufletul 
lui, în memoria lui afectiv  vârstele copil riei. Acest avantaj de a fi trecut pe acolo  se constituie într-
o resurs  accesibil  oricui: atunci când nu ai timp sau informa ia la indemân  po i apela cu sinceritate 
i deschidere la copilul din tine. Pentru restul exist  c rti,teorii...  

 Exerci iul fizic reprezint  actul motric repetat în mod con tient i sistematic în scopul cre terii 
poten ialului biologic al omului, exprimat prin perfec ionarea dezvolt rii fizice, cre terea capacit ii 
motrice, corectarea deficien elor fizice i recuperarea motorie 

IMPORTAN A EXERCI IILOR FIZICE PENTRU PRE COLARI 

Pân  la vârsta de 4-5 ani copiii reu esc s  st pâneasc  mi c rile elementare, precum mers, 
alergat, apucat sau aruncat. Astfel, aceste mi c ri de baz  vor fi sedimentate i pornind de la acestea 
copiii dumneavoastr  vor înv a alte i alte mi c ri. Tocmai de aceea, speciali tii sus in c  este foarte 
important s  profita i de energia specific  acestei vârste i s -i ajuta i s  î i dezvolte aceste abilit i, 
urmând câ iva pa i simpli precum: 

- copilul dumneavoastr  trebuie s  fac  cel pu in 60 de minute de activitate fizic  supravegheat  
(condus  de p rin i); 

- copilul dumneavoastr  trebuie ca cel pu in 60 de minute pe zi s  aib  posibilitatea de a se juca 
în voie; 

- cu excep ia orelor de somn, copilul dumneavoastr  nu trebuie s  fie pasiv din punct de vedere 
fizic mai mult de 60 de minute pe zi. 

GR DINI A I IMPORTAN A MI C RII I EXERCI IULUI FIZIC PENTRU COPII 

În societatea actual , rolul gr dini ei ca institu ie de preg tire a copilului pentru integrarea 
social  este covâr itor, mai ales în contextul în care rolul familiei din acest punct de vedere se 
diminueaz  din ce în ce mai mult. Mediul i modul de via  actual, mai ales pentru copil a investit 
gr dini a cu noi valen e al turi de cele de integrare social  i preg tire informa ional  pentru coal  
i anume cele legate de monitorizarea, evaluarea i dezvoltarea psihomotricit ii i a capacit ii fizice, 

ca i cele legate de stimularea cre terii i dezvolt rii, aspecte care pân  acum erau reglate în timpul 
în care copilul se juca liber afar .  

Acestor inconveniente ce in de modul de via  i de condi iile materiale li se mai adaug  al i 
factori care agraveaz  situa ia: 

Apar primele genera ii de copii ai c ror p rin i au dus ei în i i o via  sedentar , cu 
prejudec i legate de mi care, însu ite prin propria lor educa ie, dar i cu o rezisten  sc zut  i care 
transmit genetic lipsa de vigoare i copiilor, mi carea fiind în acest caz un factor fortifiant. 

Înc  de la na tere copilul este supus agresiunii unor factori de mediu: stresul 
poluarea, alimenta ia nera ional  (bazat  pe produse sintetice), malnutri ia, etc. care duc la perturb ri 
ale metabolismului i ale cre terii i dezvolt rii normale i armonioase. În aceste situa ii mi carea 
trebuie s  ac ioneze ca un important factor de echlibrare. 

Afec iuni i maladii care alt dat  ap reau la vârste mai înaintate - cardiace, de 
nutri ie (obezitatea), neuropsihice, etc. – generate de unii factori de risc asocia i printre care se num r  
i sedentarismul, au început s  fie semnalate la vârste tot mai reduse, ceea ce impune cre terea rolului 

preventiv al mi c rii. 

1079



Statisticile semnaleaz  o cre tere a num rului de copii ce se nasc cu probleme (a 
c ror supravie uire a unui num r mare dintre ace tia este posibil  datorit  tehnicilor i medica iei 
moderne) care mai tarziu au nevoie de o îngrijire special  i pentru care mi carea în scop terapeutic 
este absolut obligatorie. 

F r  mi care nu poate fi vorba de o cre tere i o dezvoltare normal  a copilului i implicit de o 
bun  stare de s n tate. Este necesar  asigurarea optimului de mi care a copilului, lucru care la ora 
actual  este l sat de cei mai mul i p rin i în seama institu iilor statului, cum sunt gr dini ele i colile, 
iar rolul gr dini ei pentru crearea la copii a unor deprinderi s n toase de mi care pentru toat  via a, 
ca i a deprinderilor de igien  individual  i colectiv  a devenit predominant.  

În ultim  instan  p rin ii i educatorii sunt cei care ar trebui s  le asigure copiilor toate 
condi iile pentru mi care, dar modul cum se realizeaz  acest lucru depinde de o serie de factori: 

 Nivelul cuno tin elor din domeniu (educa ia p rin ilor i preg tirea profesional  
a educatorilor); 

 Atitudinea pe care o manifest  fa  de dorin a de mi care, sport i joac  a copiilor (de 
regul  p rin ii i educatorii sedentari transmit acest comportament i copiilor); 

 Timpul efectiv acordat în cadrul programului zilnic al copilului pentru mi care i 
plimbare, joc sau sport; 

 Condi iile i baza material  de care dispun i accesul liber la ele. 
De regul  p rin ii acuz  lipsa de timp sau de mijloace, iar educatorii reclam  c  programa este 

prea înc rcat , c  num rul de copii din grup  este mare, c  nu dispun de o dotare i de materiale 
corespunz toare.  

Noi consider m îns  c  se poate face mai mult, i chiar în cadrul gr dini ei se poate asigura 
copilului un optim de mi care pentru ca dezvoltarea sa fizic  i mental  s  se realizeze armonios. 

Motricitatea reprezint  însu irea fiin ei umane înn scut  sau dobândit  de a reac iona cu 
ajutorul aparatului locomotor la stimuli interni i externi sub forma unor mi c ri. La baza ei stau o 
serie de factori neuroendocrini, metabolici i musculari care o facilitez  i o condi ioneaz , iar 
eficien a ei depinde de coordonate specifice cum ar fi: dezvoltarea muscular  i nervoas , 
coordonarea analizatorilor cu sistemul locomotor, imaginea corporal , coordonarea spa ial , etc.  

Motricitatea se coreleaz  cu mecanismele psihice: senza ii, percep ii, gândire, limbaj, 
afectivitate, comportament social, fiind vorba de o psihomotricitate ce evoluaz  i se structureaz  în 
special în copil rie, punând bazele capacit ilor i limitelor motrice ale adultului de mai târziu.  

 

 
“S N TATEA NU REPREZINT  TOTUL, DAR F R  S N TATE NIMIC NU CONTEAZ ” 

Schopenhauer 
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Familia i coala, parteneri în educa ia copiilor 

Tegla Patricia-Mihaiela 
 

 

Familia i coala joac  un rol important în formarea i dezvoltarea copiilor, atât din punct de 
vedere social, emo ional, cognitiv, dar i comportamental. Primele reguli de comportare, primele 
cuvinte sunt înv ate acas , în sânul familiei, urmând, pe m sur  ce înainteaz  în vârst , s - i 
îmbog esc  bagajul de cuno tin e, de norme de conduit , valori, abilt i i aptitudini, în structuri 
organizate precum cre a, gr dini a, coala.  

P rin ii au un impact crescut, direct i pe termen lung asupra copiilor i joac  un rol covâr itor 
în educa ia lor. Implicarea p rin ilor în educa ia copiilor, în activit ile colare, duce la ob inerea unor 
rezultate mai bune ale acestora în toate domeniile, rezultate care vor fi concretizate în beneficii 
economice i sociale pe termen mediu i lung. 

În familie: 

- copiii încep s  î i contureze propriul caracter prin însumarea unor seturi de valori; 
- încep s  î i formeze judecata moral , abilitatea de a discerne între bine i r u; 
- devin responsabili pentru propriile ac iuni, gânduri i pentru consecin ele acestora asupra lor 

i asupra celor din jur; 
- se pun bazele primelor abilit i sociale precum: polite ea, respectul, punctualitatea, grija 

pentru ceilal i; 
- î i formeaz  i dezvolt  autocontrolul i toleran a la frustrare; 

coala este institu ia care organizeaz  experien e de înv are, urm re te atingerea unor 
obiective folosindu-se de metode i mijloace tiin ifice, formeaz  elevii inând cont de anumite 
principii. 

Pentru ca educa ia elevilor s  fie la nivelul a teptat, dorit, este nevoie ca p rin ii s  colaboreze 
cu cadrele didactice, s  se implice în activit ile derulate în parteneriat, s  aib  încredere în ac iunile 
acestora. Dac  atitudinea p rin ilor fa  de coal  i fa  de cadrele didactice este indiferent  sau este 
potrivnic , nu face altceva decât s  sus in , în rândul elevilor,  manifest ri negativiste fa  de orice 
form  de autoritate. 

Pentru a ajuta la o dezvolatre armonioas  a elevilor este bine s  existe o cooperare între cadrele 
didactice i p rin i, iar dac  exist  nemul umiri sau diferen e de opinii în ceea ce prive te metodele 
de educa ie, este bine ca p rintele s  discute cu profesorul în particular, f r  s  î i manifeste 
dezaprobarea sau nemul umirea de fa  cu copilul.  

În concluzie, coala i familia trebuie s  aib  acela i scop i anume formarea armonioas  a 
personalit ii copilului. În primii ani de via , rolul primordial în educa ie îl are familia, iar în 
momentul înscrierii acestuia într-o unitate de înv mânt, ponderea se schimb , rolul mai mare îl are 
coala, dar i rolul p rin ilor continu  s  fie important. Între ac iunile educative ale colii i ale 

familiei exist  un raport de complementaritate, ac iunea fiec ruia venind s  o completeze pe a 
celuilalt. 

 

1081



 

ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUAL  A COPILULUI 

 

Prof. înv. pre . TELEU CARMEN 

Gr dini a P. P. ”Lumea Copiilor” Constan a 
 

 

Rolul educativ al p rin ilor este legat de apari ia sentimentului familiei i al sentimentului 
copil riei. Cele dou  sentimente s-au constituit treptat, unul pe baza celuilalt, înclinând asumarea unei 
func ii afective atât în raporturile dintre so i, cât i în raportul dintre p rin i i copii. 

A S MAKARENKO, fiind convins de rolul exemplului în educa ie – ca i de înclina ia copilului 
pentru imita ie – se adreseaz  p rin ilor astfel: ”S  nu crede i c  educa i copilul numai atunci când 
vorbi i cu el, când îl pov ui i sau îi porunci i.Îl educa i în fiecare moment al vie ii voastre, chiar i 
atunci când nu sunte i acas .  Felul cum v  îmbr ca i, cum vorbi i, cum v  bucura i sau v  întrista i, 
cum v  purta i cu prietenii i du manii, felul cum râde i sau citi i ziarul – toate au pentru copil mare 
însemn tate. Copilul vede sau simte cea mai mic  sc pare în ton; orice subtilitate a gândurilor voastre 
ajunge la el pe c i pe care voi nu le observa i.” 

 P rin ii sunt primii educatori din via a copilului. Educa ia primit  de copil pân  la vârsta de 6 
ani, in primul rând de la mama, este determinatâ pentru dezvoltarea sa ulterioar . Familia este 
adev ratul laborator de formare a persoanei. Noi, adul ii suntem adesea cople i i de grijile zilnice i 
ne este tot mai greu  s  ne aducem aminte cum vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost. 

Începând din primii ani de via , copilul preea de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, 
exemple de comportament. Prima rela ie a copilului cu lumea exeterioar  este cea cu familia, acesta 
îi ofer  copilului primele norme i reguli de conduit  , dar i climatul socio-afectiv. Influen ele 
educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin ac iuni mai mult 
sau mai pu in dirijate, fie indirect, prin modele de conduit  oferite de c tre membrii familiei, precum 
i prin climatul psihosocial existent în familie. Este unanim recunoscut faptul c  strategiile educative 

la care se face apel în familie, mai mult sau mai pu in con tientizate, determin  în mai mare masur  
dezvoltarea personalit ii, precum si rezultatete colare ale copiilor, comportamentul lor, socio-moral. 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire o modalitate în care el în elege cel mai bine 
afec iunea p rintelui. Iubirea este fundamentul unei copil rii lipsite de griji. Fiecare copil are propria 
modalitate de a oferii i de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, este mai u or de disciplinat 
decât atunci când simte c  rezorvorul s u emo ional este gol. Iubirea adevarat  este întotdeauna 
necondi iont . Iubirea necondi ionat  este iubirea total , este o lumin  c l uzitoare care str luce te 
în întuneric i ajut  p rin ii s - i dea seama ce trebuie s  fac  pentru a- i cre te copilul frumos. Familia 
trebuie s  asigure ad post, haine, hran , copilului i s - i asume si raspunderea form rii lui mentale 
i sentimentale. 

Far  iubire, copilul va muri din punct de vedere emo ional i va deveni un handicapat pe via ; 
baza emo ional  se construie te în primele 18 luni de via . ”Hrana”necesar  s n t ii emo ionale 
const  în mângâierile fizice, vorbele bune i îngrijirea tandr . Fundamentul iubirii a ezat în primii ani 
de vi  afecteaz  capacitatea copilului de a înv a i determin  în mare parte momentul în care va fi 
capabil s  sesizeze i un alt tip de informa ii.  Copilul trebuie s  ating  un nivel emo ional necesar de 
maturitate, înainte de a fi capabil s  înve e în mod eficient la nivelul vârstei sale. 
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Exist  cinci modalit i în care copiii exprim  i în eleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de 
încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile. 

1. Mângâierile fizice sunt cea mai puternic  voce a iubirii. Copiii care sunt inu i în bra e, sunt 
îmbr i a i, s ruta i, se dezvolt  mai devreme din punct de vedere emo ional, decât cei care sunt l sa i 
mult  vreme f r  un contact fizic. 

2. Cuvintele de încurajare, ”balsam pentru suflet”, hr nesc interiorul copilului, dându-i 
sentimentul valorii de sine i al siguran ei, c ci ”în voia limbii este via a i moartea”(proverb ebraic). 
Tonul vocii, blânde ea, atmosfera afectuoas , toate comunic  o c ldur  emo ional  i mult  iubire.  

3. Timpul acordat este darul pe care p rintele îl ofer  prin prezen a sa copilului. În multe case, 
copiiilor le este mai greu f r  televizor, decât f r  ta i. Cu cât leg tura emo ional  dintre copil i tat  
este mai puternic  cu atât scade posibilitatea de a se ajunge la un comportament ce presupune 
delicven .Nu trebuie l sat copilul s  cread  c  i se ofer  iubire pentru c  a f cut ceva  bun pe placul 
nostru în momentul acela, trebuie s  i se ofere iubire în mod consecvent, orice ar fi, indiferent de 
comportamentul lui sau de orice alte împrejur ri. Timpul acordat înseamn  a desf ura o activitate  
împreun , cunoscând astfel mai bine copilul, împ rt ind gânurile i sentimentele. Tot ceea ce se face 
împreun  cu copilul va conta întotdeauna. 

4. Darurile sunt o form  de recuno tin  sau de stimulare. Adev ratul dar exprim  iubirea 
pentru orice persoan , gestul fiind f cut de bun voie.”Cel mai frumos dar pe care-l pute i oferi 
copilului dumneavoastr  este propria s n tate emo ional , fizic , spiritual  i intelectual ”.(Sherill 
Prudence Tippins). 

5. Serviciile pline de iubire nu sunt sclavie, se fac de bun voie.Serviciile cu compasiune i 
iubire sunt caracteristice p rin ilor cu voca ie. A fi p rinte bun nu înseamn  a oferi copilului tot ce- i 
dore te.  

PENTRU A FI UN P RINTE BUN TREBUIE: 
- S  observe felul în care copilul î i exprim  iubirea fa  de p rin i; 
- S  observe felul în care copilul î i exprim  iubirea fa  de ceilal i; 
- S  asculta i cu aten ie care sunt cele mai dese rug min i ale copilului dumneavoastr ; 
- S  observe care sunt lucrurile de care se plânge cel mai adesea, 
- S -o oferi i copilului posibilitatea de a alege. 

P rin ii au un rol major în disciplinarea copilului, misiune doficil  care presupune în elepciune, 
imaginative, r bdare i mult  dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungat  i foarte vigilent , 
aceea de a c l uzi copilul de când este sugar i pân  la vârsta adult . P rin ii sunt cheia capacit ii 
copiilor de a înv a i de a reu i în toate direc iile. 

”Atât timp cât tat l i mama nu- i vor pleca fruntea în fa a m re iei copilului; atât timp cât nu 
vor în elege c  vorba COPIL nu este decât o alt  expresie pentru ideea de MAIESTATE; atâta timp 
cât nu vor sim i c  în bra ele lor doarme viitorul însu i sub înf i area COPILULUI, c  la piciaorele 
lor se joac  ISTORIA, nu- i vor da seama c  au tot atât de pu in dreptul i puterea de a dicta legi 
acestei noi fini e, pe cât n-au puterea i nici dreptul de a impune legi în mersul a trilor… ”( ELLEN  
KEY) 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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,,Ziua Mamei” 

 
Prof. înv. primar Teodorescu Adina Maria / Adumitroie Marinela 

Clasa I B ,,Step by Step”  

Colegiul Na ional ,,Traian Lalescu” Re i a 

Jude ul Cara -Severin  
 

 

 

Activitate ,,Ziua Mamei” – 8.03.2022 (orele 8-13) 

 

Clasa I B ,,Step by Step”, al turi de cele dou  cadre didactice, a organizat o activitate dedicat  

Zilei de 8 Martie. 

  - dezbatere ,,Ce este mama pentru mine?” 

  - Citire – Text ,,8 Martie” – alc tuiri de propozi ii; r spuns la întreb ri 

  - Scriere – transcrierea unui text; scrierea însu irilor mamei 

  - Dezvoltare personal  – Rebus ,,Mama”; Chipul mamei 

  - AVAP – Felicitare; ghiveci cu flori (lucrare din hârtie i carton) 

  - Realizarea unui album cu poze ale elevilor 

  - MM – Cântec ,,Ziua Mamei” (filmare) 

Elevii au dus mamelor o map  cu lucr rile lor. Pe grupul clasei s-a trimis filmul în care elevii 

spun ce simt pentru mamele lor i intoneaz  cântecul ,,Ziua Mamei”. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Profesor înv mânt primar Teodorescu Adriana Elisabeta 

coala Gimnazial  “Petre Sergescu” Drobeta Turnu Severin 

 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite  o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota 
în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta.  

Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin asigurarea de materiale 
necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, blânde e, în elegere, 
disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, profesorul 
consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun 
început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la 
un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 
invers. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 
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Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii no tri ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în 
evaluarea performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei 
conduite de via , atât de necesar . Nicolae Steinhardt scrie: „Încep s -mi dau seama c  numai 
caracterul import . Convingerea politic , p reri filosofice, originea social , credin a religioas  nu 
sunt decât accidente: doar caracterul r mâne dup  filtr rile produse de anii de pu c rie, ori de via ”. 

Închei spunând c  po i s  finalizezi mai multe  facult i i s  ai chiar i doctorate. Nu sunt atât 
de relevante ca cei apte ani de acas , ca a ti s  te respec i pe tine i pe cei din jur, nu sunt atât de 
relevante ca a te purta cu demnitate, conform principiilor i valorilor tale, ca a avea o identitate stabil  
i un sim  al coeren ei în ac iunile tale.  

 

Bibliografie:  

Pescaru-B ran, A.- Parteneriat în educa ie familie- coal -comunitate, Editura Aramis, 
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Rolul familiei i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. Terescu Mariana 

Gradini a P. P. Nr. 1 Or ova MH 
 
 
 
În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 

locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Cauzele unor e ecuri colare sunt multiple, dar coala are sarcina de a le depista i de a interveni, 
uneori, când este cazul, în situa iile delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competent , vizita la 
domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile în cre terea randamentului colar. 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes.  

Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  voin a acestuia, dar îl i 
jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind înv tura la unii elevi, 
randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i folosesc timpul liber în 
mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în divertisment, controlul 
p rin ilor nu este eficace, iar ace tia  sunt nemul umi i pentru notele copiilor, dar rezultatele slabe la 
înv tur  le pun pe seama colii.                 

De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  
timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 

Ca dirigint , am urm rit s -i atrag pe p rin i în jurul colii i s  devin  colaboratori activi ai 
dasc lului, s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea 
pe care o au în fa a societ ii. 
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Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile 
activit ii instructiv-educative din coal . De asemenea, m-am ocupat de organizarea muncii în 
familie, de alc tuirea i respectarea regimului zilnic, de atragerea p rin ilor în supravegherea timpului 
liber al elevilor. În acest sens, am dezb tut în cadrul unui lectorat tema Un regim de via  ra ional. 

În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am fost niciodat  
un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. Am c utat ca p rin ii s  vad  c  le întind o mân  prieteneasc  
pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni. 

De asemenea, la orele de dirigen ie, cât i în cadrul edin elor cu p rin ii am dezb tut teme 
ca: V  cunoa te i copilul?, Rolul mamei, Rolul tat lui, Meseria de a fi p rinte, Frumuse ea 
comport rii, Ziua mea de lucru, Copilul fa  în fa  cu p rin ii. 

Întocmirea fi elor pedagogice a fost mereu în aten ia mea. Am realizat caracteriz ri individuale 
i caracterizarea clasei privit  în ansamblu, iar pe baza acestora am proiectat strategiile instructiv-

educative pentru atingerea elului pe care mi l-am propus- succesul colar. 
Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 

familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 

A adar, s  reflect m asupra apelului adresat de celebrul J.J. Rousseau: 
Educatori, înv a i s  v  cunoa te i copiii! 
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ROLUL FAMILIEI I COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. înv. pre colar Tescoveanu Mihaela 

coala Gimnazial  ,,Nicolae Titulescu” / G. P. P. nr. 3 – Caracal 
 
 
 
Dezvoltarea corect  a copilului începe din familie, p rin ii având un rol de baz  în acest proces 

de lung  durat . Comunicarea permanent  i aten ia pe care m micile i t ticii trebuie s  le ofere din 
plin celor mici vor fi abordate neap rat într-o manier  constructiv , înc  de la na tere. Din p cate, 
unii p rin i încearc  s  fac  educa ie prin amenin ri, pedepse fizice, ipete i jigniri, considerând c , 
dac  vor fi mai blânzi, atunci î i vor pierde din autoritate.  

Provoc rile parentale sunt foarte numeroase i, uneori, îi surprind pe adul i cu garda jos. Rela ia 
s n toas  p rinte-copil i educa ia pozitiv  pot deveni realitate cu r bdare, iubire i cu cât mai multe 
informa ii în ce prive te interac iunea cu micu ul. 

Gr dini a este urm toarea etap  în dezvoltarea copilului pre colar i este un element esen ial al 
procesului. Educa ia copilului de 3 ani poate continua în aceast  institu ie de înv mânt, dar r mâne 
esen ial  existen a armoniei dintre cele dou  medii, educa ional i familial, cel din urm  continuând 
permanent s  aib  o influen  dominant . 

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea celor mici i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor. În acest sens, este indicat s  
urm reasc  cele patru direc ii de mai jos: 

 
 s  identifice obiectivele parentale pe termen lung; 
 s  interac ioneze corect i plin de c ldur  cu micu ii; 
 s  în eleag  gândurile i sentimentele acestora în diferite situa ii; 
 s  caute mereu o solu ie la toate problemele care se ivesc i s  renun e la abordarea punitiv  

a unui conflict. 
  

Implicarea p rin ilor în educa ie este obligatorie dac  vor s - i transforme propriii copii în 
oameni responsabili i con tien i, care s  pre uiasc  lucrurile bune în via  i care s  tie cum s  se 
descurce perfect în orice situa ie. Pân  la urm , acesta este scopul ei, nu-i a a? 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  
civic, responsabil i moral... sau nu. La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel 
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macro, cum arat  coala, a a arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. 
Suntem dependen i unii de al ii: coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 
invers. 

În concluzie, educa ia în familie este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a oric rui copil. Cel 
mai eficient mod de a-l trata este cu iubire, compasiune i în elegere. Pedepsele îl vor îndep rta de 
p rinte i îl vor înva  cum s  mint  i s  încerce prin orice mijloc s  nu fie prins. Aceste lucruri vor 
duce, mai târziu, la apari ia unui adult iresponsabil, cu multe caren e în orice plan. A adar, asigur -te 
c  faci totul prin joac . 
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COALA I FAMILIA  –                                                                              
FACTORI IMPORTAN I ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

ibulc  Flavia Codru a 

Prof. Înv. Primar, Colegiul Na ional ”Vasile Goldi ” Arad 
 
 
 
”Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor timpuri pe care nu le vom mai apuca”.                           

(Neil Postman) 
”Cine st pâne te coala hot r te asupra viitorului, asupra tendin ei vie ii i asupra vie ii îns i. 

(Adolph Diesterweg) 
 

coala contribuie la dezvoltarea personalit ii copilului într-un mod semnificativ i este locul 
în care se pun bazele educa iei într-un spirit bazat pe idealuri pozitive. 

Pe lâng  menirea esen ial  pe care o are i anume aceea de a-l înv a pe copil s  citeasc , s  
scrie, s  socoteasc , s  în eleag  i s  re in  unele informa ii, coala trebuie s  îl preg teasc  pe elev 
pentru via , astfel încât acesta s  se poat  integra cu u urin  în societate – s  înve e s  fie ordonat, 
disciplinat, responsabil fa  de ceilal i.  

În coal , elevul are posibilitatea s - i dezvolte trei tipuri de rela ii: rela ia cu cei de vârsta lui, 
rela ia cu autoritatea, rela ia cu lumea informa iei. 

Rela ia cu lumea informa iei – în coal  copilul afl  o mul ime de informa ii, având posibilitatea 
s  descopere ce îl intereseaz  cel mai mult; are posibilitatea s  î i dezvolte mult mai bine unele 
procese psihice, precum memoria, gândirea, capacitatea de a analiza informa iile, abilit ile de calcul. 
Aici este locul unde înva  cum s  fie atent mai mult timp, pentru a reu i s  înve e cât mai multe 
lucruri. De asemenea î i dezvolt  vocabularul, capacitatea de a în elege i de a se exprima atât verbal 
cât i în scris. Pe m sur  ce înainteaz  în vârst , copilul înva  s  în eleag  informa ii tot mai 
complicate i mai abstracte.  

Rela ia cu cei de vârsta lui – coala este locul unde copilul socializeaz  cel mai mult, iar în urma 
contactului zilnic cu cei de vârsta lui, copilul începe s  înve e ce înseamn  cu adev rat o prietenie i 
s  î i doreasc  mult s  apar in  unui grup. coala este locul unde acesta înva  cum s  comunice cu 
al i copii, cum s - i gestioneze singur conflictele, s  lucreze în echip  i s  în eleag  i s  respectele 
regulile, pentru a se putea integra.   

Rela ia cu autoritatea - în coal  autoritatea (reprezentat  de cadrele didactice) are rolul de a-l 
face pe copil s  se simt  protejat, s  în eleag  ce sunt regulile i de ce trebuie ele respectate, s -l 
înve e cum s  cear  ajutor atunci când apare o situa ie pe care nu o poate controla. 

Rolul educa iei în coal , în afar  de cel strict pedagogic, este s -l înve e pe copil cum s  se 
descurce printre cei asemenea lui, s -l ajute s  aib  un program i s  fie disciplinat, s -i formeze 
cultura general  i chiar s  îl preg teasc  pentru o meserie. 

Modul în care este apreciat  activitatea colarului, rezultatele colare ob inute reprezint  pentru 
colar expresia propriei valori, m sura în care se poate angaja responsabil la continuarea efortului, 

atât personal, cât i în cel colectiv, al clasei. În acest fel, rezult  c  educa ia în coal  se face nu numai 
pentru a dobândi noi informa ii, dar i pentru a forma  oameni cu personalitate distinct . 

coala, îns , nu poate s - i ating  singur  obiectivele propuse, are nevoie de o colaborare 
permanent  cu p rin ii. 
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„Ca p rin i, ghid m prin exemplu. Doar atunci când vorbim, copiii nu ne ascult ”. – Robert 
Brault 

 
P rin ii sunt persoanele cele mai apropiate ale copilului, sunt persoanele cu care ace tia î i 

petrec cel mai mult timp, de aceea ei joac  un rol extrem de important în educa ia micu ilor.  
Înc  de mic, copilul imit  p rintele i vrea s  desf oare aceea i activitate ca p rintele, copilul 

copiaz  comportamente. Dac  p rintele este indiferent, a a va fi i copilul, dac  p rintele e calm 
atunci îi va transmite i copilului aceast  tr s tur  de caracter. De aceea p rin ii au un rol semnificativ 
în educa ia copilului lor, acesta fiind o copie fidel  a p rin ilor. 

 În general, mamele ofer  copiilor un exemplu de bun tate, feminitate, iubire, în schimb t ticii 
sunt figura siguran ei, a puterii, a autorit ii. 

Un prim pas al p rin ilor în a oferi o educa ie de calitate copilului este s - i stabileasc   
obiective. A a cum la fiecare loc de munc  avem obiective clare, un plan de munc  i o evaluare a 
activit ii, a a i în educa ia copilului, p rin ii trebuie s - i fixeze obiective, s - i fac  un plan de lucru 
pentru a ajunge la rezultatele dorite, s  urm reasc  progresul i apoi se poate trece la etapa urm toare.  

Educa ia copilului începe în familie în momentul în care p rin ii stabilesc reguli i urm resc s  
fie respectate.  

Cu timpul, copilul ajunge s  fie înscris la gr dini , apoi la coal . Dac  p rin ii doresc rezultate 
semnificative în educa ia copilului este necesar  stabilirea unei rela ii coal /gr dini  – familie, acest 
parteneriat fiind indispensabil.  

Când p rin ii se implic  activ în via a colar  a copilului, acesta ob ine rezultate foarte bune, 
are un comportament colar adecvat (are teme rezolvate, lec ii înv ate, nu absenteaz  nemotivat, este 
atent, activ i ascult tor în timpul orelor). Când copilul observ  c  p rintele este interesat de 
activit ile sale colare, prime te încredere în el i dezvolt  o atitudine pozitiv  fa  de tot ce înseamn  
coal , venind cu drag la coal  i implicându-se bucuros în activit i.   Implicarea p rin ilor 

contribuie la cre terea calit ii colilor, îmbun t irea moralului i a rezultatelor profesorilor, implicit 
la îmbun t irea percep iei comunit ii asupra colii respective. 

Atunci când p rintele se implic  direct în educa ia copilului s u, el e “la zi” cu ceea ce se 
studiaz , devine mai capabil s  î i ajute copilul i câ tig  mai mult  încredere în abilit ile sale de 
p rinte. Un p rinte care e conectat la realitatea colar  a copilului s u are anse mai mari de a- i 
continua propria educa ie.  

P rin ii sunt implica i în educa ia copilului lor atunci când particip  la evenimentele colare, fie 
c  e vorba de edin a cu p rin ii fie o vânzare de dulciuri în scop caritabil. Comunicarea cu înv torul, 
profesorul sau dirigintele trebuie s  fie corect  i regulat , iar p rintele î i poate oferi ajutorul când 
vine vorba despre eventuale activit i extracuriculare. Copilul trebuie încurajat s  citeasc  zilnic, 
bineîn eles oferindu-i-se exemplu, s  exerseze suplimentar dac  e nevoie, s - i dezvolte propriile 
abilit i, s  practice un sport, s  participe la diferite activit i extra colare sau comunitare. 

Concluzionând, familia trebuie s  sus in  eforturile colii de a educa elevii pentru o dezvoltare 
armonioas  a propriilor copii.  
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Rolul p rin ilor i a colii în educarea copiilor 

Prof. înv primar ic Floarea                                                                           
coala Gimnazial  Certeju de Sus 

 

 “Eu sunt copilul. Tu ii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare m sur , 
dac  voi reu ii sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire. 
Educ -m , te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

Familia i coala reprezint  cei mai importan i factori educa ionali , fiind adev ra i piloni ai 
educa iei. Mediul familial îi ofer  copilului modele de comportamente pe care de regul , acesta le 
imit  cu fidelitate. coala este organiza ia social  special creat  pentru educarea tinerei genera ii.   
F r  sprijinul activ al p rin ilor, coala nu poate realiza obiectivele educa ionale stabilite, oricât de 
competen i ar fi educatorii. 

P rin ii trebuie s  cunoasc , s  devin  con tien i de influen a pe care o exercit  prezen a lor în 
via a copilului, s  fie convin i c  educa ia dat  copilului, pentru societatea actual  este diferit  de cele 
precedente, c  societatea actual  va fi diferit  de cea actual , iar copilul trebuie preg tit 
corespunz tor.  

Implicarea p rin ilor joac  un rol semnificativ în cadrul interven iei colare.Ac iunile care 
implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale p rin ilor pentru 
copiii lor, cât i ale copiilor în i i. 

Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te copilul i a c rui 
influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. Leg tura copilului cu familia este extrem de 
puternic  i de neînlocuit. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte despre 
cuno tin ele despre natur , societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, elevul le 
datoreaz  educa iei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, .a.. Ca prim factor educativ, familia ofer  
copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, 
obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i 
gândirea copiilor.  

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are. P rin ii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie s - i ajute copilul la 
înv tur . Acest ajutor trebuie îns  limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  se efectueze 
tema copilului. Cu timpul p rin ii se vor limita la controlarea temei de acas  i a carnetului de note. 
Deci, atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  
ajung  s  nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele 
lucruri încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei apte 
ani de-acas ”. 
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Una dintre cele mai importante preocup ri ale familiei i un punct comun pe care îl are aceasta 
cu coala este orientarea colar  i profesional . Cei mai mul i p rin i sunt bine inten iona i în 
alegerea unei coli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna inten ie i buna 
credin  sunt tocmai sursele gre elilor lor deoarece acestea nu in loc de competen  i de pricepere. 
Gre elile p rin ilor decurg uneori i din prea marea dragoste pe care o poart  copiilor. 

Pân  la cuprinderea într-o unitate de înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. 
Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt ponderea se schimb , rolul mai mare îl are coala, 
dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de neglijat. Între ac iunile educative ale celor doi factori 
exist  mai degrab  un raport de complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s  o 
completeze pe a celuilalt. 

Mediul colar îi ofer  copilului un prim mediu socializator de tip organiza ional: 

 introduce în rela iile copilului cu adultul o anumit  distan  social ; 
 ofer  copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convie uire cu ceilal i; 
 creeaz  copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
 îl familiarizeaz  pe copil cu microgrupul social în cadrul c ruia înva  s  devin  partener, s  

joace unele roluri sociale; 
 îl obi nuie te pe copil cu programul orar, cu programul de via , cu schimbarea mediului de 

existen ; 
 stimuleaz  dezvoltarea autonomiei personale i a independen ei. 

Pentru ca rela ia dintre coal  i familie s  fie cât mai apropiat  i s -l ajute pe elev s  se 
încadreze cât mai u or în procesul de înv mânt am implicat direct p rin ii în activit ile de consiliere 
i orientare , desf urate în afara orelor. P rin ii au venit cu idei de realizare a unor activit i 

extra colare .Am conceput împreun  trasee pentru excursii , am organizat concursuri sportive , am 
preg tit m ti i costume pentru carnaval  în colaborare , am inut în fa a p rin ilor serb ri. Astfel, 
p rin ii se simt utili i prezint  mai mult interes pentru coal .  

ÎNTÂLNIRI S PT MÂNALE – î i arat  eficien a mai ales când elevii sunt în clasa 
preg titoare. Ele au ca scop ilustrarea activit ii din perioada respectiv  i prezentarea obiectivelor 
pentru noul interval de timp. 

COMITETUL DE P RIN I AL CLASEI , ales anual , constituie nucleul colabor rii colii cu 
familia .De aceea , consf tuirea periodic  cu membrii comitetului de p rin i se înscrie la loc de frunte 
pe agenda de lucru a înv torului . 

REALIZAREA UNOR VITRINE CU MATERIAL INFORMATIV, de specialitate , complex 
i diversificat , poate stimula curiozitatea i interesul p rin ilor . 

LECTORATELE CU P RIN II au drept scop o propagand  pedagogic  în rândul comunit ii 
cet ene ti .Exemple : ,,P rin ii – prietenii propriilor copii ’’ ; ,,Ambian a familial  i efectul ei asupra 
comportamentului copilului ’’; ,,S n tatea – bunul cel mai de pre  al omului ’’etc. 

S RB TORIREA în comun a unor evenimente din via a de elev sau din via a colii : 

,,Serbarea celor o sut  de zile de coal ’’, ,,Serbarea sfâr itului de an colar”, constituie 
momente de cunoa tere reciproc  i de implicare în actul educativ. 

PARTENERIATUL este rezultatul unei tranzac ii în plan afectiv atitudinal, se bazeaz  pe 
trebuin a fireasc  de a respecta i de a fi respectat. 

Cu cât este mai mult interes, atât din partea cadrului didactic pentru elevii s i, cât i din partea 
p rin ilor, pentru coala în care înva  copilul, cu atât educa ia sa va fi mai eficient  i va putea atinge 
grade înalte de performan . 
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În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, familia i coala, trebuie s  aib  acela i 
scop –     formarea personalit ii umane integrale i armonioase. 
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PARTENERIATUL P RINTE- COPIL  

REFLECTAT ÎN ACTIVITATEA DIN GR DINI  
 

 

PROF. ÎNV. PRE COLAR: IG NETEA ANTI A 

G. P. N. ,,C SU A POVE TILOR” VATRA DORNEI 
 

 
Parteneriatul gr dini -familie urm re te obiectivul comun pe care îl au ace ti doi factori 

educa ionali: asigurarea unui sistem unitar de cerin e de instruire i educare a copilului. O corelare 
perfect  între parteneri i armonizarea influen elor educative vor asigura rezultate pozitive în 
stabilirea i siguran a actului educa ional. 

Cu abilitate, cadrul didactic determin  p rintele s  colaboreze i s  în eleag  rolul i scopul 
programelor educative oferite de înv mântul pre colar. Dezvoltând o colaborare de succes, 
educatorul spore te în elegerea i sensibilitatea p rin ilor fa  de nevoile copilului pentru promovarea 
reu itei integr rii în ciclul primar a viitorului colar i, în via a social . 

Gr dini a, primul factor institu ionalizat de socializare unde copilul se integreaz  treptat spre 
înv area dirijat , îl preg te te c tre pasul urm tor, asigurând trecerea de la activitatea predominant 
ludic  la cea de înv are. A sprijini copilul pre colar pentru integrarea colar , nu este un lucru simplu 
sau u or de f cut, pentru c  modelarea copilului spre viitorul efort intelectual cere mult tact, r bdare, 
mobilizare, c utare i cooperare, reunind i aplicând armonios cele mai atractive metode didactice.  

Comunitatea ofer  copiilor contactul cu mediul variat i necunoscut, acele experien e care îl 
vor ajuta s  se integreze cu u urin  în via a de zi cu zi a comunit ii, iar parteneriatele educa ionale 
dezvolt  perspectivele de promovare a dorin ei de progres i bun stare, fa  de care înv mântul 
joac  rolul primordial. Pentru realizarea unui parteneriat autentic este necesar  împ rt irea acelora i 
valori, atitudini, principii, norme, comportamente la nivelul: factorilor sociali cu putere de decizie, 
resurselor umane implicate în educa ie, institu iilor comunitare, p rin ilor copiilor, pre colarilor 
cuprin i în sistemul de înv mânt. 

Schimbarea la nivelul factorilor implica i se poate realiza prin formarea resurselor umane i 
prin activit i de consultan , cât i prin elaborarea i derularea unor proiecte în parteneriat. 
Complexitatea cre terii i educ rii copiilor, în aceast  lume în continu  schimbare, aflat  sub semnul 
competi iilor de orice fel, cere sprijin din partea comunit ii.  

În concep ia lui Joice Epstein (Godfry Claff, 2006) exist  câteva tipuri de implicare a familiei, 
care ne pot ajuta s  cre m parteneriate eficiente cu familia pentru a spori eficien a procesului educativ.  

1.P rin ii pot primi ajutor pentru a crea medii familiale care s  sprijine experien ele de înv are 
ale copiilor prin diverse modalit i: oferirea de informa ii despre organizarea spa iului de joac  de 
acas , sprijinirea în în elegerea importan ei unei rela ii cu dublu sens, între familie i gr dini . Jocul 
la acest  vârst  reprezint  una din cheile dezvolt rii copilului, iar educatoarea poate sprijini familia, 
prin oferirea de informa ii i idei pentru p rin i de a-i înv a pe copii cum  se joace.  

Educatoarea poate oferi repere privind înv area i dezvoltarea copiilor în diferite etape de 
vârst , care sunt juc riile i echipamentele de care s  beneficieze copiii. 
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2.Comunicarea cu p rin ii este recunoscut  drept esen ial , iar stabilirea unor canale de 
comunicare este foarte benefic . P rin ii pot fi informa i despre progresul copiilor prin organizarea 
consulta iilor individuale, prin prezentarea portofoliilor copiilor, prin activit ile de consiliere a 
p rin ilor, care se desf oar  s pt mânal. Pre colarii fiind înso i i zilnic de c tre p rin i sau bunici, 
educatoarea comunic  foarte des cu ace tia despre activitatea copiilor. P rin ii v d expuse pe holul 
gr dini ei caietele speciale, iar pe panouri fi ele de lucru, lucr rile practice i artistico-plastice. 

3.Voluntariatul reprezint  o practic  de succes i presupune organizarea ac iunilor de ajutor din 
partea p rin ilor, care s  sprijine educatoarea i pe copii. P rin ii, în spa iul grupei, pot ac iona ca 
voluntary prin activit i precum: acordarea ajutorului în derularea activit ilor la centre sau 
supravegherea lor; înso irea copiilor în activit ile extra colare( vizite la obiective turistice sau 
cultural, excursii, plimb ri); implicarea în realizarea decorurilor pentru un eveniment sau o serbare. 

4.Implicarea p rin ilor în luarea deciziilor reprezint  o verig  important a parteneriatului. 
Implicarea formal  a p rin ilor semnific  participarea acestora în comitetul de p rin i la grup  în care 
se iau decizii i acestea pot include: participarea în CRP sau în Consiliul de administra ie al unit ii 
de înv mânt în a c rui componen  intr  pe lâng  cadre didactice, reprezentan i ai Consiliului local, 
al primarului i doi reprezentan i ai p rin ilor. Un reprezentant al p rin ilor este desemnat în CEAC 
i în comisia pentru prevenirea i combaterea violen ei. 

5.Colaborarea cu comunitatea, prin identificarea resurselor care vor sus ine înv area i vor 
spori experien a copiilor se poate realiza prin mijloace precum: integrarea serviciilor comunit ii prin 
parteneriate care implic  gr dini a i alte institu ii care sunt interesate de aspecte legate de s n tate, 
cultur , recreere.  

Argumente pentru care p rin ii se implic  în educa ia copiilor: p rin ii cred c  trebuie s  se 
implice – dac  sunt p rin i care nu au aceast  atitudine de implicare, cadrele didactice trebuie s  îi 
conving ; p rin ii cred c  implicarea lor va avea efecte pozitive asupra copilului, adev r confirmat de 
experien e i teorii; gr dini a ofer  multiple posibilit i pentru p rin i de a fi al turi de copiii lor în 
sala de grup  i în afara ei. Pentru a se implica formal în educa ia copiilor, p rin ii trebuie implica i 
în primul rând în activit i de tip informal. Comunicarea r mâne esen ial  în realizarea unui bun 
parteneriat între gr dini  i familie. 

Pentru ob inerea unui parteneriat de succes gr dini - familie este recomandat: s  se înceap  
parteneriatul prin identificarea, împreun  cu familia, a punctelor tari, a intereselor i nevoilor familiei; 
s  se contureze strategii, programe de lucru care s  se adapteze nevoilor i stilurilor de via  ale celor 
din familie, dar i ale gr dini ei; s  existe flexibilitate i diversitate în modalit ile prin care familia 
se poate implica eficient în activit ile gr dini ei; s  fie identificate proiecte care s  considere un 
avantaj instruirea i educa ia copiilor; s  aib  loc o evaluare periodic a parteneriatului. 

Se recomand  p rin ilor: s  le prezinte copiilor gr dini a ca un loc în care ei se pot juca 
împreun  cu al i copii, în care pot înv a lucruri noi i interesante; s  cunoasc  programul gr dini ei; 
s  vorbeasc  cu educatoarele i s  stabileasc  o rela ie adecvat  cu acestea; s  ofere informa ii 
suficiente educatoarelor i s  cear  sfatul dac  este cazul; s  participle la evenimentele gr dini ei( 
serb ri, concursuri, Ziua copilului etc.); s  se ofere voluntari prin implicarea în activit i; s  doreasc  
s  se implice la luarea unor decizii cât mai bune pentru gr dini ; s  discute permanent cu copilul 
despre activit ile de la gr dini ; s  creeze acas  un mediu bun de joac  i educa ie. 

Educatoarele trebuie s  invite p rin ii la activit i, s -i implice în organizarea centrelor de 
interes, în cearea centrelor tematice; s  informeze p rin ii despre progresul copiilor în gr dini , s  
caute oportunit i pentru discu ii informale; s  ajute p rin ii s  în eleag  importan a sprijinului lor în 
educa ia copiilor; s  informeze p rin ii în leg tur  cu problemele curente ale înv mântului( de 
exemplu schimbarea Curriculumului); s  ofere p rin ilor material(fotografii, înregistr ri video,etc.) 
care s  aduc  în aten ia p rin ilor informa ii, dar mai ales imagini despre activit ile copiilor în 
gr dini  i despre cele extracurriculare. 
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A adar, p rin ii i educatoarele ca parteneri, trebuie s  dezvolte interesul copiilor pentru 
gr dini ; s  se angajeze în discu ii directe dac  apare o situa ie mai deosebit ; s  utilizeze 
comunicarea prin e-mail; s  stabileasc  edin e cu p rin ii. 

Suntem contemporani cu schimb rile profunde care s-au derulat în ara noastr  în ultima vreme 
i totul confirm  c  acestea vor continua într-un ritm tot mai accelerat. Reac ia gr dini ei ca institu ie 

de educa ie, formare i orientare, la mobilitatea social  i economic , trebuie s  fie de adaptare a 
con inutului, structurii i func iilor sale, de creare de premise favorabile pentru pre colari care s  le 
permit  integrarea social  rapid , flexibilitatea, ini iativa i rezolvarea de probleme. Gr dini a trebuie 
s  fac  tot ce-i st  în putin  pentru valorizarea maxim  a fiec rui individ prin stimularea intelectual  
a copiilor, a aptitudinilor, a atitudinilor i a tr s turilor lor de personalitate. 
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Influen a modelelor comportamentale parentale                                                           
asupra dezvolt rii personalit ii pre colarilor 

 

P. i. p. p. Tîlv r Mihaela 

G. P. N. Nr. 1 Dumbr veni 

coala Gimnazial  ”Duiliu Zamfirescu” Dumbr veni, Vrancea 
 

 

Pre colaritatea, sau cea de a doua copil rie, se caracterizeaz  printr-o deosebit  receptivitate la 
influen ele mediului i prin ritmuri accelerate de dezvoltare psihic . Familia este factorul cu cea mai 
mare contribu ie la acest proces, de care gr dini a trebuie s  in  seama. Se tie c  pentru marea 
majoritate a pre colarilor, gr dini a  este  cel de al doilea factor care exercit  influen e puternice 
asupra form rii personalit ii lor. De fapt, dezvoltarea optim   a copilului se petrece în condi iile 
ac iunii concordante a acestor doi factori. De aceea educatoarele trebuie s  tie c  „pentru a cunoa te 
bine copilul în scopul de a-l educa bine, s  se studieze de aproape locul pe care el îl ocup  în via a 
grupului familial, s  se studieze trebuin ele pe care acest grup îi d  posibilitatea s  i le satisfac , 
precum i dificult iile pe care el le poate întâlni în mediul respectiv i rolul pe care fiecare din 
membrii familiei i-l asum  în fa a lui”(M. Debesse, 1973, Prefa ). 

În mod natural, familia este primul factor care contribuie la structurarea componentelor de baz  
ale personalit ii copilului. Influen ele ei sunt foarte variate. „Copilul se g se te astfel introdus de la 
început într-un e antion foarte reprezentativ al societ ii, cu diversitatea ei de persoane, cu 
încruci area de genera ii, cu prezen a la un loc a trecutului i viitorului i cu profunda solidaritate care 
leag  între ei pe to i membrii” (P. Osterrieth, 1973). 

Prin urmare, familia ca unitate relativ restrâns  ofer  copilului o diversitate de rela ii 
interpersonale i modele comportamentale necesare preg tirii acestuia pentru via .Se apreciaz  c  
p rin ii contribuie la dezvoltarea psihic  a copiilor lor, nu atât prin vorbe, cât prin faptele lor, prin 
via a comun  i interac iunile de fiecare zi. 

Contribu ia mare a familiei la modelarea comportamentelor copiilor i la dezvoltarea 
personalit ii lor se explic , pe de o parte, prin capacitatea de înv are i deosebita lor receptivitate la 
ceea ce vine de la parin i i, pe de alt  parte, prin felul în care p rin ii raspund nevoilor lor. Leg tura 
afectiv  foarte puternic  ce se stabile te între copil i mama  sa îl face pe acesta s  preia foarte repede 
i u or gesturi, mi c ri, ac iuni, expresii faciale, structuri verbale, atitudini i comportamente sociale. 

Procesul  acesta este îns  dependent i de modul în care p rin ii reac ioneaz  la manifest riile 
copilului. Acest aspect diferen eaz  puternic dezvoltarea copilului în familie fa  de cadrul specific 
institu iilor de ocrotire. Dragostea p rin iilor fa  de copii îi face s  reac ioneze într-un mod specific 
la cerin ele lor, iar ace tia din urm  s  treac  de la r spunsuri generate de pulsiunile lor fiziologice la 
conduite socializate. 

Se tie c  cei mici imit  imediat ceea ce fac p rin ii, chiar dac  gesturile nu li se potrivesc 
totdeauna;comportamentele îns  se vor selecta i vor fi p strate, repetate i consolidate numai cele 
necesare. Comportamentele care se însu esc prin înv are inte ionat  se vor înmul i i se vor complica 
treptat, o dat  cu cre terea copilului. Dar în toate cazurile vor fi importante reac iile p rin ilor la 
reu itele copiilor. Cercet torii au eviden iat unele dintre cele mai frecvente i mai semnificative 
reac ii ale p rin ilor, cum ar fi „r spunsul prin contingen ”, care este reac ie imediat  i pozitiv  la 
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provoc riile care vin din partea copilului: un surâs, întinderea mâinilor c tre adult, etc. O alt  reac ie 
a p rin ilor a fost numit  „raportare social ” i const  în faptu c  un copil care se afl  prima dat  în 
fa a unei situa ii sau obiect cu totul nou  este în primul rând atent la reac iile p rin ilor i apoi  î i 
construie te  propriul r spuns. 

Înv area comportamentelor corespunz toare diverselor  situa ii este o preocupare  constant  a 
p rin ilor. Autorul Kaye a f cut câteva recomand ri utile p rin ilor: 

*Asigurând înc   de la na tere satisfacerea nevoilor fizice i emo ionale ale copiilor preg tesc 
terenul pentru comunicarea  i rela ionarea acestora; 

*Protejându-i de pericole  le permite s  fac  ceva nou; 

*Îndrum   procesul de achizi ionare de noi comportamente; 

*Înt resc i confirm  comportamentele adecvate însu ite i manifestate de copii: 

*Le ofer  inten ionat modele de ac iune, rela ionare afectiv , comunicare etc.; 

*Încurajeaz  comunicarea copilului i îl preg te te pentru rela ion ri din afara familiei; 

Dar succesul ac iunilor educative ale p rin ilor sunt condi ionate de climatul socio-afectiv din 
familie i de concep ia educativ  dup  care p rin ii se orienteaz .(exist  diferen e între familii i 
rezultatele ac iunilor educative).Cercet rile au eviden iat mai mult dimensiunile de analiz  i 
caracterizare a climatului, trei sunt mai des folosite: 

acceptare-respingere 

permisivitate-restrictivitate 

c ldur  afectiv -indiferen  afectiv  

Acceptarea înseamn  în primul rând, a privi copilul ca pe o fiin  dinstinct , care se manifest  
atât în concordan  cu ce- i doresc p rin ii, cât  i altfel decât dup  prescrip iile lor. În al doilea rând 
copilul acceptat de c tre p rin ii lui va beneficia de  interac iuni pozitive cu ace tia, se va dezvolta 
armonios, va avea încredere în sine, va comunica u or, se va integra bine în grupuri, va manifesta 
comportamente socilae adecvate în toate împrejur rile.  

Respingerea  are marcante influen e negative asupra copilului.Copii respin i de familiile lor au 
urm toarele particularit i: instabilitate afectiv , iritabilitate, lips  de interes pentru coal , 
antagonism social, perceperea autorit ii parentale ca dur  i ostil . Ace ti copii manifest  frecvent 
comportamente agresive, revolt , ostilitate, înclina ie spre vagabondaj i furt. 

În ce prive te cea de a doua  dimensiune, permisivitatea-restrictivitatea ea are efecte, de 
asemenea, polare asupra atitudinilor i comportamentelor copiilor înc  de la vârste mici. 

Permisivitatea se refer  la faptul  c  dezvoltarea copilului presupune tr irea de c tre acesta a 
unor experien e variate i posibilitatea de a ac iona f r  team  permanent  de pedeaps  din partea 
p rin ilor. 

În asemenea condi ii copilul î i dezvolt  ini iativa, curajul, independen a, încrederea în sine 
etc.Totodat , familia îi apare ca locul în care se simte liber i în care nu-l pândesc la tot pasul 
dezaprob ri, interdic ii, pedepse. 

Dimpotriv , p rin ii restrictivi  au asupra copiilor lor manifest ri inverse celor de mai sus. Ei 
sunt convin i c  numai a a vor asigura cea mai bun  educa ie. Deseori ei v d lumea din afara familiei 
ca fiind amenin toare, periculoas  i atunci pun restric ii la interac iunea cu aceasta.Tind sa- i 
protejeze exagerat copiii i s -i in  ca într-un incubator i, f r  voia lor, contribuie la instalarea 
neîncrederii în sine  a acestora, la construirea unei imagini false asupra societ ii în 
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ansamblu.Comportamentele care apar la ace ti copii sunt de retragere din câmpul rela iilor sociale, 
de evaziune, evitare, pasivitate, dependen  de altul etc. 

A treia dimensiune, c ldura afectiv -indiferen   are, la rândul ei, puternice influen e asupra 
dezvolt rii psihice. Copilul trebuie s  tie c  p rin ii sunt bucuro i c  îl au i c  prezint   o valoare 
pentru ei.  

Cele mai frecvente  manifest ri ale dragostei p rin ilor fa  de copiii lor sunt: 

 calitatea îngrijirii; 
 ging ia contactelor zilnice; 
 pl cerea jocului cu copilul; 
 bun voin ; 
 bucuria care este întâmpinat copilul la revenirea acasa; 
 interesul pe care îl arat  fa  de faptele copilului; 
 timpul zilnic pe care îl consacr  comunic rii, jocului i ac iunilor comune cu copilul; 

Un copil iubit de p rin ii s i este securizat afectiv i dezvoltarea lui psihic  este favorizat . În 
aceste condi ii, copilul se dezvolt  ca o persoan  autonom , puternic , încrez toare în sine i în al ii, 
sim indu-i totodat , al turi pe p rin i în orice situa ie s-ar afla. 

Indiferen a  afectiv  a p rin ilor fa  de copiii lor poate avea mai multe cauze: 

-imaturitatea afectiv , nepotrivit  cu rolurile parentale; 

-suprasolicit rile profesionale; 

-lipsa unor cuno tin e cu privire la nevoile afective ale copiilor; 

- prezen a unor tr s turi de personalitate, cum ar fi: comoditatea, nesiguran a i scepticismul în  
leg tur  cu eficien a educa iei.  

-neglijarea general  a rela iilor cu al ii. 

Cele mai frecvente rezultate ale indiferen ei afective parentale sunt: lipsa de orientare în via , 
nesiguran a comportamentelor, lipsa de încredere în oameni, tendin a de a realiza ata amente afective 
fa  de persoane din afara familiei, f r  a exista discern mânt în alegeri, lipsa modelelor de conduit  
adecvat  în situa ii dificile etc. 

Prin urmare, familia este pentru copil un mediu foarte necesar dezvolt rii sale fizice i psihice. 
Ea îndepline te roluri formative specifice i de neînlocuit. 

Intrarea în gr dini  a copilului va întregi gama ac iunilor i rela iilor necesare dezvolt rii sale. 

De acum încolo evolu ia lui depinde de modul în care vor ac iona împreun  gr dini a i familia. 
Dar copiii care vin din medii familiale diferite se comport  diferit i trebuie trata i diferen iat. Sub 
influen a familiei pot ap rea cel pu in urm toarele situa ii: 

1. copiii au comportamente pozitive, corespunz toare numai pentru unele situa ii; 
2. unii pot manifesta conduite neadecvate, negative; 
3. la al ii pot s  lipseasc  unele atitudini i comportamente pentru c  familia nu are ocazii s  le 

formeze; 
Educatoarele vor lucra altfel cu copiii care se manifest  diferen iat, au nevoi deosebit de 

dezvoltare, cer interven ii educa ionale chiar individualizate. Educatoarele au datoria s  formeze, 
consolideze sau s  distrug  comportamentele fiec rui copil. Gr dini a complementarizeaz  si l rge te 
educa ia din familie, dar i o depa e te prin nivelul activit ilor instructiv-educative i competen a 
educatoarelor. 
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Un alt mod de ac iune a gr dini ei este cel de stopare a comportamentelor  care nu se mai 
potrivesc cu situa iile din afara familiei.Nu se mai admite copilului tendin a de acaparare a adultului 
numai pentru sine i nici cerin a de a i se acorda numai lui aten ie. Este tiut faptul c  f r  voia sa 
familia poate genera r sf . Venit în gr dini , respectivul copil a teapt  permanent aten ie, ajutor 
recompense, admira ie etc. La fel, cei supraproteja i nu întreprind nimic din propria ini iativ  i cer 
s  fie îmbr ca i, înc l a i, hr ni i etc. Dac  nu se întâmpla a a, devim mofturo i, nelini ti i, nervo i 
i, uneori, chiar agresivi. 

În cazul copiilor care provin  din familii cu mari caren e educative i manifeste comportamente 
negative, gr dini a trebuie s  ac ioneze în vederea contracar rii cu hot râre a acestora.Ei imita cu 
promptitudine comportamentele celor din familie  i le manifest  i la gr dini . Sunt agresivi, 
vorbesc urât, mint, î i însu esc ce nu e al lor etc. Cu ei se lucreaz  mai greu. Este necesar  o anumit  
toleran  la început i apoi mult  r bdare i perseveren . 

Gr dini a nu diminueaz  deloc importan a educa iei în familie, ci ea întrege te i amplific  
presta ia p rin iilor, dar, în acela i timp, ea exercit  influen e hot râtoare pentru dezvoltarea pozitiv  
a copiilor i pentru  preg tirea lor pentru coal  i via . 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copilului 

Profesor TIMOFTE MIHAELA  

Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgovi te, Dâmbovi a 

Moto: ”P rin ii care le fac în permanen  daruri copiilor lor sunt p stra i în amintire doar pentru 
un moment. P rin ii care se preocup  s  le d ruiasc  copiilor lor exemple i povestiri din via a lor, 
r mân de neuitat.” - Augusto Cury  

 

Educa ia este esen ial , aducând cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât i pentru 
societate- îmbun t e te perspectivele de carier , stimuleaz  economia i poate chiar s  extind  durata 
de via . Potrivit unor studii recente, educa ia poate face oamenii mai ferici i, drept urmare, este foarte 
important ca, indiferent de natura sa educa ia s  fie aplicat  înc  din primele luni de via  ale copilului, 
a adar, familia joac  un rol esen ial în educa ie.  

În cadrul societ ii educa ia este foarte important . Atât cea familial , cât i cea colar . 
Educa ia este esen ial  pentru c  ea începe de la na tere i se manifest  în toate mediile sociale în care 
este prezent individul, constituind baza pentru sus inerea culturii, instruirea individual  i pentru 
evolu ia umanit ii. 

Personal, consider c  atât coala, cât i familia joac  un rol important  în via a i dezvoltarea 
copilului, dar ”cei 7 ani de acas ” sunt forma i în familie. Cel mai important rol în via a copilului, în 
cre terea lui i dezvoltarea lui ca personalitate îl joac  p rin ii. Familia are un rol vital în via a 
copilului, întrucât aceasta reprezint  primul cadru de dezvoltare a copiilor. Când vorbim de educa ie 
în general i despre educa ia copilului în special, familia joac  rolul principal, drept pentru care 
implicarea acesteia trebuie s  fie una constant . 

A a cum men ionam anterior, p rin ii au un rol foarte important în dezvoltarea i formarea 
copilului, respectiv a tân rului, iar rolul mamei este unul esen ial. În prima parte a vie ii sale mama 
este totul pentru copil, acesta cunoscând prima dat  iubirea prin intermediul mamei sale. În primii ani 
de via  copilul este dependent de p rin ii s i, dar rela ia cu mama este una cu totul special , întrucât 
mama este cea care ofer  hran , ad post, încredere, protec ie, acoperind toate nevoile de baz  ale 
bebelu ului. 

Rolurile mamei se diversific  îns  pe m sur  ce copilul cre te. Astfel, mama devine model-
copilul se raporteaz  la lume preluând exemplul propriei mame. Mai apoi, mama devine autoritate-
fiind de datoria ei s  impun  primele reguli i norme, acesta fiind momentul discret în care începe 
educa ia copilului. Mai târziu, mama se transform  în simbolul feminit ii, un exemplu pentru fiica 
sa i un prototip al partenerei ideale pentru fiul s u. Mama devine apoi, sprijin, sf tuitor, prieten , 
oferind comfort i afec iune.  

Pe de alt  parte, i rolul tat lui este unul foarte important în educa ia copilului, astfel, dac  
atunci când spunem mama, spunem afec iune, blânde e, feminitate, rostirea cuvântului tat  eman  
siguran , putere i autoritate. În societatea contemporan , statutul tat lui tinde s  se modifice, el 
nemaifiind absent în primul an de via  al copilului, a a cum era în societatea tradi ional , ci devenind 
un partener de n dejde al mamei, cu care împarte atribu iile legate de copil. Tata este cel care impune 
reguli i o sus ine pe mama în stabilirea limitelor familiei, tata insufl  curaj i ofer  modelul 
perseveren ei. Asemenea mamei, i tata are rolul s u ca i b rbat, el fiind primul exemplu de 
masculinitate pentru fiul s u, respectiv un model i un protector pentru fiica sa. Rela ia tat lui cu fiica 
va influn a i rela iile acesteia pe viitor.  
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În ceea ce prive te rela ia familie- coal , aceasta este una complex , uneori dificil , dar 
consider m c  un parteneriat coal -familie eficient influen eaz  succesul colar al copilului. Copiii 
ai c ror p rin i se implic  în educa ia lor colar  au note mai mari i rezultate mai bune la teste, dau 
dovad  de abilit i superioare i de un comportament colar adecvat, ace tia avand mai pu ine absen e, 
deranjând mai rar orele i fiind mai constiincio i.  

De asemenea, atunci când copiii sunt sus inu i de p rin i au mai mult  încredere în ei i dezvolt  
o atitudine pozitiv  fa  de coal . P rin ii, în calitate de primi educatori ai copilului au un rol esen ial 
în parcursul educa ional al acestuia. Un mediu familial stimulant, care încurajeaz  înv area, dar i 
implicarea p rin ilor în activit ile colare sunt cruciale pentru o dezvoltare emo ional , social  i 
cognitiv  a copilului.  

Lectura, jocul împreun  cu copiii în primii lor ani de via , ajutorul acordat la teme sau pur i 
simplu discu ia acas  despre ceea ce  s-a întâmplat la coal  vor avea efecte pozitive i de durat  
asupra motiva iei copilului de a înv a, asupra aten iei, comportamentului i rezultatelor sale colare.  

A adar, un parteneriat solid coal -familie, este esen ial pentru dezvoltarea copiilor i a 
tinerilor. Din p cate, îns  mul i p rin i din medii defavorizate, de i au a tept ri ridicate i sunt 
preocupa i de situa ia colar  este posibil s  nu se implice deoarece se simt nefamiliariza i cu actualul 
sistem de înv mânt i distan a i de cultura colii.  

În concluzie, educa ia, atât cea familial , cât i cea colar , aduce multe beneficii sociale i 
cognitive, deopotriv  pentru individ i societate. Mai mult chiar, educa ia poate aduce fericirea, 
potrivit unor studii recente. Evident, nu toat  lumea care este educat  este i fericit , dar se pare c , 
potrivit cercet rilor, cu cât nivelul de educa ie este mai înalt, cu atât individul este mai mul umit de 
sine i de stilul de via  ales. 
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ROLUL FAMILIEI IMPLICATE ÎN ACTIVIT ILE EXTRA COLARE 

 

Profesor Liliana Timofti,                                                                              
coala Gimnazial  Nr. 1 Suceava 

 

Motto: A fi p rinte este, ast zi, o „profesie” care trebuie înv at  ca oricare alta. 
   

Educatorul, prin prisma profesorului diriginte, atât pentru înv mânt pre colar, primar sau 
gimnazial, se g se te permanent într-o situa ie special , unic , deoarece modeleaz  individualit i 
psihice umane, aflate în proces de formare continu . De aceea este maxim  responsabilitatea sa în 
ceea e prive te comportamentul i interven iile sale educative, în tandem cu familia. Un parteneriat 
eficient familie - coal , bazat pe o rela ie complex  diriginte - p rinte presupune, printe altele, o 
ascultare activ , inform ri constante i reciproce cu privire la evolu ia elevului, implicarea familiei în 
ac iunile extra colare ale clasei.  

Întâlnirile cu p rin ii desf urate sub form  de consiliere individual , adunare general , edin e, 
de foarte multe ori au doar rol de informare, ulterior p rin ii ne tiind s  foloseasc  informa iile în 
beneficiul copiilor. P rin ii trebuie s  tie cum s - i educe i s - i ajute copiii, în orice situa ie. Când 
sunt chestiona i, fie oral, fie scris, r spund cu team , nu sunt sinceri sau nu tiu s  r spund .  Multe 
cadre didactice au o colaborare excelent  cu p rin ii, dar unilateral : feed-back-ul nu se realizeaz , 
sunt foarte buni executan i, vor s  ajute, se implic , dar nu tiu  „cum” i „când” s  fac  ceea ce este 
potrivit unei situa ii.  

Pentru eficientizarea comunic rii între p rin i, profesori i copii am derulat Proiectul 
educa ional extra colar „Valoarea educa iei prin activit i în aer liber - rolul familiei implicate în 
activit ile extra colare”, prin care am urm rit cre terea capacit ii p rin ilor de a ti i a putea s - i 
ajute copiii, în diferite situa ii, prin participarea acestora, în propor ie mare la activit ile de 
parteneriat cu coala, precum i schimbarea atitudinii fa  de copii i fa  de coal .  

De ce se impune o asemenea activitate comun  elevi - p rin i? Plecând de la rolul de colaborator 
permanent cu familia, profesorul diriginte trebuie s  poat  asigura o comunicare constant , prompt  
i eficient  cu p rin ii, prin variate activit i de suport educa ional i consilere pentru ace tia. Tocmai 

de aceea, din perspectiva abord rilor actuale ale fenomenului educa ional, rolul profesorului diriginte 
este complex, dificil i, de multe ori, covâr itor în devenirea elevilor s i.  

i rezultatele nu vor întârzia s  apar ! Exemplul concludent este aceast  activitatea derulat  la 
clas  an de an pe parcursul a dou  genera ii, având drept scop:  

 revigorarea, îmbog irea i folosirea competen elor de comunicare p rinte-copil, având ca 
“instrument de comunicare” ie irile recreative în aer liber; 

 adoptarea unei atitudini civilizate i sensibile, în rela iile cu ceilal i, prin identificarea 
comportamentului copilului aflat în medii i situa ii diferite;  

 formarea i dezvoltarea unei percep ii corecte asupra no iunii de „joac  în aer liber” 
 îmbun t irea abilit ilor de comunicare, în beneficiul copiilor, al comunit ii                  
 dezvoltarea capacit ii de a- i în elege i de a- i ajuta copiii, prin adoptarea unui 

comportament propice unei evolu ii s n toase a copiilor. 
Prin implementare acestui proiect p rin ii vor ti „ce”, „cum”, „când” s  fac  cu ceea ce tiu, 

cu ceea ce au observat, în educarea copiilor, va spori încrederea în ceea ce face coala i totodat  va 
cre te prestigiul colii în comunitate 
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Cele mai frecvent întâlnite activit i în aer liber sunt excursiile i c l toriile, activit i 
tradi ionale ale înv mântului românesc, dar considerate, de obicei, drept ie iri mai mult recreative 
decât de lucru. Astfel are loc o activitate de formare a unor atitudini i deprinderi necesare fiec rui 
elev. Ne-am propus organizarea unei asemenea activit i din dorin a de a le oferi copiilor no tri 
posibilitatea realiz rii multiplelor conexiuni interdisciplinare, iar p rin ilor acestora o activitate de 
dezvoltare personal , în m sur  s  poten eze în elegerea unor fapte i comportamente din mediul 
apropiat elevului, diferit de cel familial. 

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoa tere, i, de aceea elevii sunt 
încânta i de organizarea lor. De asemenea, familia implicat  în activit ile extra colare reprezint  un 
prilej de a cunoa te alte dimensiuni ale educa iei copilului, de manifestare psihic  i de adâncire a 
rela iilor elev-elev, elev - educator, elev - educator - p rinte. 

Activit ile extra colare organizate în aer liber, bine preg tite, sunt atractive la orice vârst . 
Stârnesc interes, produc bucurie, faciliteaz  acumularea de cuno tin e, chiar dac  necesit  un efort 
suplimentar, sus inere financiar  din partea familiiei, iar cel mai important cre terea stimei de sine a 
copilului, mai ales c  dau posibilitatea fiec rui copil s  se afirme conform personalit ii sale în mediu 
diferit de cel colar.  

Copiii se autodisciplineaz , prin faptul c  în asemenea activit i se supun de bun  voie regulilor, 
asumându- i responsabilit i, implicându-se al turi de p rin i în jocuri de rol, parcurg împreun  trasee 
montane, escaladeaz  diverse parcuri de aventur , traverseaz  zâmbind îmbr i a i pe tirolian  un lac 
... Mici i mari se joac , particip  la ac iunile celorlal i rela ionând unii cu al ii. Toate acestea creeaz  
copilului satisfac ie, bucurii i tr iri intense pe plan afectiv, iar p rintele descoper , prive te, ia aminte 
i apoi aplic ! 

Copilul se descoper  din ce în ce mai mult pe sine, cap t  încredere, con tientizeaz  c  propriile 
ac iuni (comportamente) produc reac ii diferite în anturaje diferite, iar p rintele observ  c  o nou  
form  de responsabilitate. Tot ceea ce face copilul, ce spune acesta se realizeaz  i se exprim  în 
atitudini – intens vizibile de c tre p rinte, în aceste tipuri de activit i. La final de excursie, dup  o zi 
plin  i obositoare, privirea i zâmbetul lor spune tot! R mâne memorabil  remarca unui copil:”Am 
înv at ast zi mai multe decât într-un an de coal !” 

Expresia celor “7 ani de acas ”, utilizat  atât de des uneori, reflect  tocmai importan a acestei 
perioade în evolu ia psihic  a copilului. Acesta se integreaz  tot mai activ în mediul social i cultural 
din care face parte, urm rind pas cu pas modele de via  i experien e. Iar dac  în perioada de integrare 
în colectivitate, la fiecare schimbare de ciclu colar, familia este al turi de coal , solicit rile 
complexe i diversificate ale mediului educa ional pot fi u or dep ite. Starea de bine a copilului 
devine astfel unul din factorii cheie ai dezvolt rii sale în aceast  perioad  de vârst . 

Realizarea acestor activit i de timp liber, depinde în primul rând de educator, de talentul s u, 
de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilit ilor i resurselor de care dispune clasa de elevi. 

În loc de încheiere: „O c l torie face cât un an de coal ” (Nicolae Iorga) 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Profesor: TIMU  ALEXANDRA  

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA, ORADEA  

 
”Fii mentorul elevilor t i”, este sintagma cu care intru la clas  or  de or . Sunt cadru didactic 

i pe m sur  ce trec anii realizez c  este o provocare tot mai acerb  aceea de a lucra cu elevii, de a le 
oferi o educa ie pertinent  i de a a-i înv a c , dincolo de materia pe care o pred m ca i dasc li 
suntem oameni. Nu de pu ine ori mi s-a întâmplat s  intru la clas  i s  fiu ocat  de atitudinea 
elevilor, de starea lor de spirit i mai ales de neantul în care sunt plasa i. Mi-am pus adeseori 
întrebarea, cum pot eu s -i educ pe ace ti copii?  

 
Dup  p rerea mea, educa ia de la coal  trebui s  mearg  mân  în mân  cu cea de acas . Dac  

copilul nu vin de acas  cu un bagaj minim ”cei apte ani de acas ”, atunci la coal  va fi foarte greu 
s  lucrezi cu acel copil. Totul se înva , dar educa ia are nevoie de timp i spa iu. Nu ai timpul fizic 
necesar ca profesor s -i acoperi copilului toate golurile cu care el vine de acas . Uniunea i untatea 
în familie sunt esen iale pentru o dezvoltare armonioas  a unui copil.  

 
Copil ria timpurie reprezint  cea mai important  perioad  din via a unei persoane tocmai prin 

consecin ele durabile pe care le are asupra dezvolt rii ulterioare a acestuia. Primii ani de via  ai 
oric rui copil are o important  major  pentru dezvoltarea ulterioar  a acestuia. În cadrul copil riei 
timpurii se pun bazele rela iilor de ata ament, se înva  abilit i i modele comportamentale iar 
dezvoltarea copilului se realizeaz  pe multiple laturi, într-un ritm accelerat. (Educa ia în fa a noilor 
provoc ri, 2021). A adar copilul trebuie s  parcurg  toate etapele în dezvolarea sa.  

 
Rolul p rin ilor în cre terea i educarea copiilor este unul primordial. Cele mai multe 

dezechilibrea în via a copiilor, care apoi sunt vizibile în anii de coal  provin din lipsa unit ii în 
familie. Sunt traume i goluri pe care nimic în aceast  lume nu le poate vindeca, atâta timp cât copii 
sunt rup i de familie. Mama, fiin a cea mai drag  i despre care sunt i se vor scrie nenum rate articole 
nu poate fi înlocuit . Copilul lipsit de dragostea mamei, va avea întotdeaun un gol în suflet, pe care 
nu îl va putea umple atât de u or. Comportamentele vulgare i neadecvate ale elevilor no trii sunt 
adesea bazate pe lipsa unit ii în familie.  

 
A adar, un climat propice pentru dezvoltarea i educarea copiilor porne te din familie. O 

familie unit , frumoas  i prezent  în via a copilului. Familia unit  este ad postul în care copilul va 
poposi mereu i dup  ce anii vor trece i via a sa va merge pe alte c r ri. S  tim s  oferim dragoste 
copiilor nostri, i apoi elevilor pentru care suntem de cele mai multe ori p rin i, este cel mai greu 
lucru de care trebuie s  d m dovad  ca dasc li.  

S  fim capabili s  educ m, prin iubire este cheia succesului. S  po i modela un copil, s -i oferi 
o viziune i un drum în via  de care poate nu a beneficiat, este cel mai greu lucru pentru un profesor. 
Dar, cu toate aceastea nimic din aceast  lume nu poate înlocui fiin a cea mai drag  .... mama; ce 
putem îns  face este s  oferim dragoste i s  educ m într-un ambient pl cut,moral, etic i plin de 
iubire.  

 
Iubirea este totul. i mare si soare. 
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Modele de bun  practic  utilizate în educa ia copiilor cu CES  

proveni i din medii familiale defavorizate 

 

Prof. Tincu Beatrix Alexandra 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  ,,Br det ”- S cele                                                 
Localitatea S cele, jud. Bra ov 

 

  

Educa ia este un act de iubire care presupune cultivarea în sufletele copiilor no tri a unor valori 
culturale, moral-civice i religioase. Scopul final al educa iei fiind dirijarea evolu iei copilului spre 
stadiul de adult autonom, responsabil, bine integrat în societate. 

Modelarea personalit ii, a con tiin ei unui copil se realizeaz  prin ac iunea simultan  a unor 
medii educogene. Dintre acestea, cele mai importante fiind familia i coala.  

In viata fiec rui copil, familia reprezint  primul mediu educogen, rele ia mam - copil fiind 
esen ial  pentru dezvoltarea armonioas  a viitorului adult. Familia ofer  securitate afectiv , sus inere, 
sprijin, cooperare etc. Aici copilul înva  solidaritatea între genera ii, armonia intrafamilial , 
comunicarea între membrii familiei, negocierea în cadrul familiei, identificarea i autonomizarea 
persoanei, responsabilitatea coeziunii familiale. 

În copil ria mic  rolul familiei este primordial în educa ia i dezvoltarea psiho-social  a 
copilului deoarece acesta înva  prin joc i imita ie. În primii ani de via  este esen ial ca familia s  
înve e copilul s  vorbeasc , s  utilizeze formule de polite e, deprinderi igienico-sanitare, s  respecte 
norme i reguli de comportament în societate. Ulterior, odat  cu integrarea copilului într-o institu ie 
colar , deprinderile însu ite în familie sunt dezvoltate i completate cu o baz  solid  teoretic  

necesar  integr rii socio-profesionale a viitorului adult. Dar chiar i dup  integrarea copilului intr-un 
mediu educa ional (gr dini , coal ), rolul familiei nu se estompeaz  ci din contr , cei doi actori 
devenind parteneri educa ionali indispensabili cre terii i dezvolt rii armonioase a copilului.  

Astfel, între coal  i familie trebuie s  existe o colaborare eficient , bazat  pe încredere i 
respect reciproc. Reu ita colar  i buna integrare a copilului în via a social  i mai apoi, în cea 
profesional , depinde de conlucrarea i respectarea atribu iilor celor implica i în parteneriat. 

O situa ie cu care se confrunt  coala noastr  (Institu ie de înv mânt special) este aceea a 
elevilor proveni i din medii defavorizate, caracterizate de s r cie, educa ie precar  i deficien e în 
respectarea normelor igienico-sanitare. Deasemenea, o parte important  a elevilor colii sunt 
proveni i din diverse forme de protec ie social  (plasament familial i centru de plasament).  

Datorit  acestui fapt i din dorin a de a suplini neajunsurile mediului social din care elevii 
provin, coala prin profesorii ei, a implementat i realizat o serie de proiecte extracurriculare i 
curricule la decizia colii menite s  ofere o dezvoltare plenar  elevilor ei.  

Un astfel de proiect educa ional este ,,G tim i ne hr nim s n tos!” - proiect anual de 
alimenta ie s n toas . Scopul proiectului a fost de a derula activit i culinare realizate de elevi 
împreun  cu p rin ii i cadrele didactice coordonatoare. Pentru realizarea acestor activit i au fost 
ini iate rela ii de colaborare i sprijin financiar cu diferite firme i persoane din comunitatea local  
care au sponsorizat i chiar au participat la realizarea practic  a unor produse culinare. Efectele 
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benefice rezultate în urma activit ilor desf urate au fost majore, elevii dobândind astfel cuno tin e 
i deprinderi în domeniul alimenta iei s n toase, a prepar rii i servirii mesei, a activit iilor de 

igienizare a spa iului de g tit, a tacâmurilor i veselei utilizate. Deasemenea, s-au ob inut rezultate 
benefice i în ceea ce prive te rela ia de colaborare coal  – familie - comunitate local , acesta 
devenind mai eficient , mai apropiat , orientat  spre binele superior al copiilor. 

,,Tr ie te ECO” este un proiect educa ional derulat pe parcursul unui an de zile, cu scopul de a  
responsabiliza elevii fa  de mediu i de a ini ia ac iuni de ecologizare comune între coal , familie 
i comunitatea local , cu efecte benefice în eficientizarea comunic rii i a rela iilor dintre ace tia. 

Proiectul ,,Curaj civic” este un program de prevenire a violen ei în coli, derulat pe pracursul 
mai multor ani colari, în s pt mâna ,, coala altfel”, în colaborare cu poli ia local . Scopul proiectului 
vizeaz  dobândirea unor abilit i i cuno tin e de gestionare optim  a situa iilor conflictuale, 
exersarea unor conduite moral – civice, con tentizarea efectelor nocive ale violen ei verbale i fizice. 

În cadrul proiectului educa ional ,,Da, vreau s  fiu s n tos!” elevii au participat la o serie de 
activit i extracurriculare ce aveau ca scop formarea i exersarea gesturilor social – utile i a 
deprinderilor adaptative la via a cotidian . Astfel, au fost formate i dezvoltate deprinderi de: igien  
corporal , a vestimenta iei i înc lt mintei, a spa iului de locuit, de igien  alimentar  i gospod re ti. 
În cadrul acestui proiect elevii au înv at s  utilizeze instrumentele i aparatura din buc t ria colii, 
s  prepare o mas  de prânz, s  orneze o mas  festiv , s  î i igienizeze corpul i hainele, s  adopte o 
vestimenta ie în acord cu anotimpul i mediul social în care se afl , s  utilizeze corect substan e i 
instrumente de igienizare a spa iului de locuit. Deasemenea, în cadrul proiectului, au fost ini iate 
dicu ii cu elevii din clasele mari pe tema consumului de alcool i tutun, efectele asupra s n t ii i 
impactul social al dependen ei asupra membrilor familiei.  

Pornind de la succesul înregistrat cu aceste proiecte educa ionale i din dorin a de a forma i 
dezvolta elevilor no tri o baz  solid  de cuno tin e i deprinderi social – utile, au fost realizate o serie 
de curricule la decizia colii, dintre care amintim: ,,Corp s n tos – minte s n toas ”, ,,Jocul 
culorilor”, ,,În lumea pove tilor” etc i numeroase activit i artistico – plastice cuprinse în calendarul 
de activit i extracurriculare a Comisiei Dirigin ilor.  
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„ÎMPREUN , PENTRU FORMAREA PERSONALIT II COPILULUI T U!” 

 

Autor: Prof. înv. pre colar int  Irina Liliana 

coala Gimnazial  Vi ine ti- Gr dini a cu P. N. Vi ine ti 

Autor: Prof.  inv. pre colar Badea Sorina 

Unitatea de înv.: Gr. cu P. P. nr. 4 Moreni 
 

 
„Eu sunt copilul. Tu ii în mân  destinul meu. Tu determini, în cea mai mare m sur , dac  voi 

reu i sau voi e ua în via ! D -mi, te rog, acele lucruri care s  m  îndrepte spre fericire. Educ -m , 
te rog, ca s  pot fi o binecuvântare pentru lume. ” Child`s Appeal                             

 

Copil ria este cea mai frumoas , cea mai curat  amintire a tuturor oamenilor. Ea este cea care, 
în clipele grele sau mai pu in frumoase pentru noi, ne readuce pe meleagurile frumuse ii anilor, pe 
când eram ni te copii.  

,,Copil ria este floarea cu mii de petale, cu mii de nuan e, de frumuse i, care ne îmbie cu 
parfumul ei i ne duce în locul cel mai curat, mai frumos, plin de viat , de bucurie si de voie bun , cu 
verdele cel crud al frunzelor si al tulpinii ei, în universul minunat al anilor frumo i, care s-au scurs 
atât de repede! ‘’(prof. Marinela Sava) 

Gr dini a i familia sunt doi factori foarte importan i în educa ia copiilor, când se fac primii 
pa i în via . Reu ita privind devenirea uman  a copilului depinde de o colaborare prodigioas  dintre 
ace ti doi factori. De aceea, în cadrul acestui parteneriat, dorim s  ne unuim for ele pentru a ajuta 
ace ti copii s  devin  oameni de valoare. 

Într-o societate care evolueaz  sub imperiul schimb rilor permanente în toate domeniile, 
educa ia trebuie s  r spund  în primul rând nevoilor individuale, asigurând în acela i timp ansele de 
integrare i dezvoltare social  personal . Una din cele mai importante lucruri de care ar trebui  

P rin ii sunt foarte curio i cum se dezvolt  copilul în cadrul unui grup, vor s  afle cum se 
comport  el atât cu educatoarele, cu colegii de grup  i cu personalul gr dini ei. La fel i educatoarele 
doresc s  afle cum se comport  copilul acas  i în alte medii, pentru a putea corecta eventualele 
comportamente inadecvate. 

Toate aceste lucruri ne arat  c  într-adev r este necesar un parteneriat între gr dini  i familie, 
în care p rin ii s  se implice total. P rin ii trebuie s  cunoasc  activita ile pe care copiii le desf oar  
în gr dini  i s  le continuie acas . Este bine de cunoscut faptul c  menirea cadrelor didactice este 
aceea de a instrui i educa copiii, de a-i introduce în lumea minunat  dar tainic  a c r ii, a tiin ei. i 
totusi acest lucru se poate realiza doar al turi de p rin i, printr-o colaborare de succes între aceste 
dou  p r i mult iubite de copii. 

Pre colaritatea este perioada form rii ini iale a personalit ii, perioada apari iei primelor rela ii 
i atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vie ii psihice a copilului. În locul 

dependen ei copilului de impresiile externe, în locul instabilit ii i fluctua iei emo ionale, în 
pre colaritate vom întâlni deta area, desprinderea copilului de câmpul perceptiv, o mai mare 
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organizare i stabilizare a comportamentelor, fapt posibil datorit  modific rilor esen iale care se 
produc în structura activit ii psihice. 

De un real folos în formarea personalit ii este jocul, mai ales cel bazat pe roluri, în care copilul, 
asimilându- i rolul î i asimileaz  implicit i rela iile interioare de comportament incluse în rolul 
respectiv. La fel de importante pentru formarea personalit ii pre colarului sunt i stilurile 
comportamentale parentale.  

Mediul familial ocup  un loc central în multitudinea factorilor determinan i ai evolu iei 
individului. Copilul nu este un adult în miniatur , ci el este un ”candidat la maturizare”(H. Pierot), 
deosebit de receptiv la influen ele pozitive sau negative care se exercit  asupra lui. Copilul trebuie 
socializat i modelat, iar fundamentarea personalit ii sale se realizeaz , în mare m sur , în interiorul 
familiei acestuia, care concentreaz  primul s u univers afectiv i social. Tr s turile i coordonatele 
personalit ii se cristalizeaz  în raport cu modelul i natura situa ional  tr it  în mod direct, 
nemijlocit, de c tre copil în mediul s u familial, iar atitudinile p rin ilor au consecin e durabile asupra 
personalit ii, în formare, a copilului. La vârstele mici, adaptarea copilului se realizeaz  prin imita ie, 
acesta raportându-se permanent la persoana adul ilor. Primul model oferit copilului   este familia sa, 
iar calitatea i tipul rela iilor copil-p rin i vor marca profund evolu ia viitoare a copilului (G. Mauco). 

Dup  familie, gr dini a constituie prima experien  de via  a copilului în societate. Aceast  
institu ie îl a az   într-un cadru nou prin dimensiunile i con inutul s u. Aici copilul ia cuno tin  cu 
activit i i obiecte care-i stimuleaz  gustul pentru investiga ie i ac iune, îl provoac  s  se exprime 
i îi propune, incipient, angajarea în rela iile sociale de grup. Adaptându- i metodele la formele 

particulare ale vie ii mentale ale copilului, gr dini a încearc  s  r spund  specificului activit ii 
fiec rei vârste i s  identifice mijloacele i activit ile necesare pentru o dezvoltare complex  a 
for elor infantile în vederea maturiz rii lor. 

Copilul pre colar începe s - i defineasc  treptat începutul personalit ii sale. În cadrul grupei 
el tr ie te prima experien  a vie ii în colectivitate, a vie ii sociale, alta decât familia. De la intrarea 
în gr dini  copilul realizeaz  o adaptare la un anumit ritm al vie ii cotidiene. Este vorba de încadrarea 
i respectarea unui anumit program. 

Educa ia f cut  de primii educatori – p rin ii - ca i cea a gr dini ei, se  r sfrâng asupra tuturor 
laturilor personalit ii copilului, în func ie de particularit ile de vârst  i individuale ale acestuia. Pe 
m sur  ce copilul se dezvolt , cresc i trebuin ele i dorin ele lui. În acela i timp i gr dini a, ca prim  
institu ie care se conduce dup  principii i metode tiin ifice, contribuie la formarea i dezvoltarea 
copilului. Investit  cu aceast  nobil  i plin  de r spundere sarcin , educatoarea grupei trebuie s  
cunoasc  specificul fiec rui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilit ile intelectuale, precum i 
particularit ile lui temperamentale i caracteriale.  

Educatoarea se preocup  de socializarea pre colarului prin integrarea în mediul gr dini ei, dar 
îi ofer  prilejul s  cunoasc  mediul înconjur tor organizând vizite în împrejurimile gr dini ei, în 
institu ii i la locurile de munc  ale p rin ilor. În acest timp, aceasta poate observa cum se comport  
copiii nu numai la gr dini  ci i în afara gr dini ei. Având în vedere particularit ile lor de vârst  i 
inând seama de temperamentul lor, educatoarea  va putea ac iona diferen iat astfel încât eficien a 

demersului s u educativ s  fie optim . Treptat i cu r bdare, cultivându-le încrederea în propriile 
posibilit i, folosind jocul i juc ria, educatoarea particip  la dezvoltarea personalit ii copiilor. 

Pentru  a  r spunde  standardelor  impuse  de   comunitate   în   ceea  ce   prive te   valorile  i 
responsabilit ile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asist m la dezvoltarea unor ini iative 
de organizare a unor cursuri sau programe pentru p rin i, majoritatea sus inându-se în cadrul 
gr dini ei de c tre educatoare. Aceste cursuri sau programe încearc  s  r spund  experien elor 
p rin ilor sau viitorilor p rin i în ce prive te abilit ile necesare cre terii i educ rii copilului. 

Cu inten ia ca fiecare copil s  beneficieze de educa ie i instruc ie conform posibilit ilor i 
particularit ilor sale, p rin ii trebuie antrena i în acest demers. Astfel, se pot comunica p rin ilor 
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concluziile observa iilor f cute, atr gându-le aten ia asupra p r ilor bune ale personalit ii copiilor, 
dar i asupra aspectelor ce trebuie înfrânate, stopate, ori c l uzite spre alt  direc ie. 

Familia îl preg te te pe copil pentru integrarea în gr dini , orientându-l spre lumea cunoa terii, 
a activit ilor curente, ini iindu-l în deprinderi fundamentale. F r  o sus inere afectiv , f r  un 
ansamblu de activit i, de achizi ii i experien e, întâlnirea copilului cu gr dini a va fi cu atât mai 
violent , iar procesul de instruc ie i educa ie ar deveni inoperant. 

Se tie c  familia reprezint  una din cele mai vechi  forme de comunitate umana, ce asigura 
men inerea continuit ii biologice, culturale a societ ii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând 
sentimentul siguran ei , men inerii si dezvolt rii personalit ii. 

Familia nu este numai primul ad post al copilului, ci este i prima baz  de lansare a lui în lume. 
Pentru a- i îndeplini acest rol familia trebuie s  se deschid  lumii, oferind copilului posibilitatea de a 
p trunde în ea. Familia este primul ini iator sociocultural al copilului. Aici se pun bazele incipiente 
ale dezvolt rii intelectuale, morale, estetice, fizice i sociale ale copilului. Modul de exercitare a 
rolului p rin ilor, reglarea raporturilor dintre membrii familiei, grija fa  de bunurile comune, 
organizarea vie ii de la micile treburi gospod re ti la activit ile recreative i creative, aten ia care se 
acord  fiec rui membru al familiei sunt percepute i tr ite de copil în mod diferit, la fiecare vârst . 
Dup  num rul i ierarhia membrilor familiei care-i alc tuiesc o anume constela ie, fiecare familie se 
impune ca o matrice a devenirii personalit ii fiec rui membru al s u. În interrela iile dintre p rin i i 
copii, singura atitudine p rinteasc  valid  este cea de acceptare, de respect fa  de personalitatea în 
formare a copilului, fa  de sentimentele i nevoile sale. Atitudinea p rin ilor trebuie modelat  în 
raport de vârsta i temperamentul copiilor, de la dragoste, protec ie, acceptare i îndrumare c tre 
cooperare, angajare reciproc  la via a familial  cu recunoa terea unei minime independen e. 

Familia trebuie convins  c  o bun  educa ie în familie, i nu numai, depinde de stilul de via  
al acestei, iar m surarea efectelor influen elor educative în func ie de timpul acordat de p rin i 
copilului este o practic  gre it . Întotdeauna  ambian a, climatul de familie, prin elementele sale 
concrete, influen eaz  în raport cu natura sa, personalitatea copilului. 

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambian a i climatul 
acesteia i de înclina ia c tre imita ie a copilului, se adresa p rin ilor: „Nu trebuie s  face i în fa a 
copilului  nimic  din  ceea ce nu vre i s  imite. Dac   v  scap  o vorb  sau s vâr i i vreo fapt  pe care 
i-a i prezentat-o drept o gre eal  când a comis-o, el cu siguran  se va ap ra invocând exemplul dat 
de dumneavoastr  i se va pune în asemenea m sur  la ad postul acestui exemplu, încât cu greu v  
ve i putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie gre eala.” 

Activitatea cu p rin ii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in programul educativ 
din gr dini , poate deveni un start bun pentru a crea p rin ilor respect de sine, încredere în 
competen ele lor, f cându-i mai buni. 

Gr dini a este prima treapta a sistemului de înv mânt, de aceea sus in ideea de a implica 
p rin ii în programul educativ înc  de la început, c ci doar a a î i vor forma deprinderi de parteneriat 
cu gr dini a si, implicit, cu educatoarea. 

În concluzie, putem spune c  reu ita privind devenirea uman  a copilului depinde de o 
colaborare prodigioas  dintre doi factori educa ionali de baz : gr dini a i familia. De aceea, în cadrul 
acestui parteneriat coresponsabil dorim s  descoperim cheia unit ii de ac iune ce deschide por ile 
succesului educa ional.       
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Rolul p rin ilor i al colii în educarea copiilor 

Importan a educa iei în familia tradi ional  

Prof. dr. intatu-Com nescu Elena-Cremona 

Pentru mine, familia echivaleaz  cu începutul form rii caracterului oric rui om. Startul lui 
interior. Multe s-au schimbat în ultimii ani, iar ceea ce odat  reprezenta cu mândrie rezultatul celor 
apte ani de acas , ast zi înseamn  atât de pu in. Cred c  de curând a disp rut i cel din urm  ran 

autentic... Ar fi util s  vedem câteva lec ii oferite de familia tradi ional . Cât mai p str m din miezul 
acelor vremuri?  

Lec ia 1: Adaptarea la schimbare 

Dostoievski spunea în romanul Fra ii Karamazov c  ”acela care adun  cât mai multe amintiri 
pentru toat  via a poate fi sigur c  la un moment dat î i va g si sc parea în ele.” Uneori îmi place s  
amestec amintirile mele cu cele ale personajelor i lumea real  s  treac  insesizabil în fic iune. Atunci 
m  transpun, de exemplu, în satul românesc interbelic i îl pot întâlni pe Ilie Moromete aflat deja la 
sfâr itul existentei sale, marcat de prefacerile unei societ i pe care nu o mai poate în elege, c ci 
”timpul nu mai are r bdare.” Am sim it i eu aceast  grab  nejustificat  a timpului. Am tr it i eu 
neputin a de a-i incetini curgerea.  

Ioana Pârvulescu scria despre transformarea mentalit ii produse de trecerea timpului: ”Cu 
câ iva ani înainte de 1900 zilele erau înc p toare. Oamenii vibrau ca firele de telegraf, erau optimi ti 
i credeau, ca niciodat  înainte i ca niciodat  dup , în puterea tiin ei, în progres i-n viitor. Anul 

Nou devenise, de aceea, cel mai important moment: începutul, mereu reluat, al viitorului. Textura 
lumii permitea orice gând nebunesc i, adesea, gândurile nebune ti ajungeau realitate.”  

 ranul s-a îndepartat de locul tradi iilor, de leg tura cu p mântul, de lucrurile simple dar 
profunde. A ajuns în ora , cel mai adesea în Capital  i a trebuit s  fac  fa  provoc rilor unei culturi 
noi, în care civiliza ia occidental  încerca s  câ tige teritoriu.  

Lec ia 2: P strarea speran ei 

Am amintiri cu cateva întâmpl ri ale perioadei interbelice povestite de bunicii mei. Mi se par 
acum ca i atunci când le-am auzit pentru prima oar , ceva aproape incredibil. De exemplu, vecinul 
lor, tat  a doi copii, dintre care unul nen scut, a fost convocat la oaste. De i tia c  putea s  nu se mai 
întoarc  acas  niciodat  din r zboi, a urcat pe acoperi  si a schimat indrila pân  târziu, în noapte. Ce 
a gândit acel om în orele acelea, acolo, sus, mai aproape de Dumnezeu i de cer? Poate î i dorea doar 
ca familia lui s  nu sufere vitregiile vremii cat el e plecat. Ploile s  nu le patrund  prin tavanul de 
hum , cum lui aveau s -i treac  prin tunica de osta   i cei mici s  creasc  în tihn . Sau poate a a a 
g sit lini tea dinaintea furtunii i a reu it s - i adune puterile. În gesturile m runte, banale, a aflat 
probabil r spunsul la marele mister care e via a noastr . Dar mai era ceva: era datoria ranului de a-
i l sa toate treburile în ordine la sfâr itul fiec rei zile, ca i când a doua zi le-ar fi luat de la cap t... 

Nu s-a mai întors niciodat  de pe front. Casa lui este i ast zi în picioare, aplecat  pe-o parte, de parc  
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o mân  nev zut  o ajut  s  nu cad  odat  cu ultimul ran, pân  când cineva vrednic de încredere va 
ridica alt  construc ie mai trainic .  

Lec ia 3: Bucuriile simple 

Cât  dreptate are Ioana Pârvulescu atunci când spune c  ”nu numai istoria, care, nev zut , ese 
via a de zi cu zi a oamenilor era atunci alta, dar i obiectele care le guverna gesturile erau altele”. 
Aceasta aproape c  este perioada copil riei mele. Atunci ranul era înc  preocupat de lucrul 
p mântului, de s rb torile în care se revedea cu rudele i aveau timp s - i povestesc , f r  orgolii, 
bucuriile, s - i rezolve, f r  false implic ri, problemele. O strângere de mân  echivala cu o 
promisiune în fa a notarului, ajutorul oferit necondi ionat era obi nuint , familia mare era o for , un 
sprijin, un echilibru. Treptat toate acestea s-au pierdut. Societatea actual  ne-a înstr inat, ne-a f cut 
mai egoi ti, iar lucrurile s-au amestecat într-atât, încât scara valorilor tradi ionale a devenit o utopie... 

Ultimul ran nici nu mai e ran, e fie angjatul care dup  orele de program încearc  s  in  viu 
spiritul p mântului care l-a hr nit atâtea veacuri. Alteori este, f r  s  recunoasc , chiar or anul care 
a fugit de agita ie în suburbii i a înv at s  cultive mica bucat  de p mânt dar nu pentru supravie uire, 
ci pentru sfatul lui Voltaire. El este azi încojurat de toate elementele civiliza iei moderne.  

Lec ia 4: Conexiunea trecut-prezent-viitor 

Educa ia se schimb . Familia se schimb . Timpul curge în spiral , nu circular i doar senza ia 
noastr  este c  ajungem periodic de unde am plecat. Calendarul nu face decât s  ne ofere iluzia 
revenirii la punctul zero.  

”De i toate aceste lucruri nu existau în trecut, de i istoria nu menaja pe nimeni, exista totu i 
omul, acela i dintotdeauna, cu dorin ele i spaimele lui foarte asem n toare cu ale celor care avem 
internet. Trecutul pare scris cu cerneal  simpatic . Ai nevoie de c ldur  ca s -i vezi literele 
reconturate, dup  ce mult  vreme au stat ascunse ca i cum n-ar fi fost. Trebuie s -i apropii coala alb  
i întins  de o flac r  sau s  sufli abur din propria gur  peste el, pentru ca invizibilul s  se transforme 

în vizibil, i, încetul cu încetul, în fraze cu sens. De i, de cele mai multe ori, câteva cuvinte r mân 
terse, albe, loc gol i tain  nedezlegat , cufundate pentru totdeauna în apele nemi cate ale timpului 

în care înot m. Ale timpului în catre ne înec m. ” 

Aceasta este, în viziunea mea, evolu ia sau, mai bine zis, metamorfoza ranului român. i, 
implicit a familiei tradi ionale. Dac  ieri puteam s -l echivalez a tept rii r bd toare, ast zi îl observ 
doar cu coada ochiului, în viteza lui ame itoare de a ajunge undeva unde sa- i g seasc  identitatea 
pirdut : în cel mai apropiat ora , în Capital  sau în afara grani elor. Cine îl poate recunoa te ast zi pe 

ranul român? Unde este familia de odinioar , prima coal  a vie ii? 
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ÎMPREUN  SUNTEM O ECHIP  

COALA I FAMILIA 

 

prof. înv. primar, Tîrlea Ramona 

coala Gimnazial  Nr. 1, Motru – Gorj 

 

Educa ia este cea care des vâr e te omul, educa ia pe care copilul o prime te în familie i în 
coal . 

Educa ia în familie are un rol foarte important în cadrul interven iei colare, de fapt cele dou  
se influen eaz  reciproc. În familie se formeaz  calit i importante: respect, cinste, polite e, 
sinceritate, adic  “cei apte ani de acas ”. 

Un parteneriat coal  – familie reprezint  rela ia cea mai profitabil  pentru to i cei ce particip  
la acest demers. Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, ce-l intereseaz , ce-l pasioneaz , iar 
p rin ii afl  în ce moment trebuie s -l sus in , s -l motiveze i s -l ajute. 

P rin ii trebuie s  vad  coala ca pe un prieten, un colaborator care-i poate ajuta în identificarea 
i rezolvarea situa iilor problematice ap rute. Atunci când p rin ii sunt implica i se observ  schimb ri 

importante în clas , cum ar fi îmbun t irea motiva iei i a performan ei elevilor.  

Dac  cele dou  medii educa ionale – coala i familia – se completeaz , ele sus in, într-o mare 
m sur , buna integrare a copilului în activitatea colar  i, pe plan general, în via a social. Beneficiile 
sunt numeroase, începând cu o bun  cunoa tere reciproc  i dep irea stereotipurilor i continuând 
cu identificarea intereselor comune.  

Când p rin ii sunt parteneri cu coala în educa ia copiilor lor, rezultatele determin  performan a 
elevilor, o mai bun  frecventare a colii, reducerea abandonului colar i sc derea delicven ei. 

Prin urmare care snut factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii?  

F r  îndoial  ca raspunsul este simplu, dar i complex: coala i familia. Func ia educativ  a 
familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral si estetic.  

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul 
de înv mânt, personalitatea copilului. 

coala poate realiza un parteneriat cu elevul, prin valorizarea i respectarea identit ii sale cu 
familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate resursele 
educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. 
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IMPORTAN A COLABOR RII DINTRE GR DINI  I FAMILIE 

-studiu de specialitate- 

  

     Prof. înv. pre colar: Tîr ogoiu Alina Marilena 

Gr dini a cu P. P. "Elena Farago" Craiova 
                                    

 

Motto: ‘’P rintii buni le dau copiilor r d cini i aripi: r d cini pentru a nu- i uita originile i 
aripi pentru a zbura i a se folosi de ceea ce i-au înv at” 

Idealul educa ional const  în formarea i dezvoltarea integral  a personalit ii din perspectiva 
exigen elor culturale, axiologice, social-economice, tiin ifice i politice ale societ ii democratice 
pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvolt ri, realiz rii personale i integr rii 
sociale i profesionale într-o societate a cunoa terii, în contextul valorilor europene i general-umane.  

Dup  cum bine se tie, familia reprezint  factorul primordial în educarea unui copil i educa ia 
începe în familie, de aceea leg tura dintre g rdini  i mediul familial va trebui s  se întrep trund .  

Educa ia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral i armonioas . 
P rin ii sunt datori s  creasc  copilul, s  se îngrijeasc  de s n tatea, educa ia, înv tur  i preg tirea 
profesional  a acestuia. Aceast  func ie are ca finalitate integrarea eficient  a individului în societate, 
acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

A fi p rinte în sec. XXI, într-o period  marcat  de profunde i rapide transform ri sociale, este 
o misiune din ce în ce mai dificil . Familia are nevoie de sprijin i sustinere pentru a rezolva 
problemele ridicate de cre terea genera iilor de ast zi. Aceasta nu are întotdeauna cuno tin e 
psihopedagogice necesare educ rii copiilor. Educatorii profesioni ti suntem noi. De aceea avem 
datoria ca prin activit ile ce le desf ur m s  preg tim familia pentru a- i cunoa te copilul, s  o 
antren m în procesul educa ional.   

Prin activit ile de parteneriat cu p rin ii, ne asigur m un sprijin în propria activitate, o educa ie 
solid  a copilului, iar prezen a familiei în cadrul gr dini ei va fi liantul între copil i mediul 
necunoscut ini ial.  

Dragostea, familia, coala sunt esen e indispensabile în via a fiec rui om. Ca prim  veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilit i clare i diverse. Este foarte important  în educa ia din 
copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjur tor, din familie. Tot din mediul 
familial copilul absoarbe ca un burete conduitele i obiceiurile celor din jur. Individul va repeta i va 
imita persoanele semnificative din via a sa, va avea acelea i p reri, idei, concep ii. Calitatea educa iei 
primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educa ie al p rin ilor i al familiei ce vine în contact 
cu copilul, în special sub aspect moral i comportamental.  

Func ia principal a familiei - educarea copiilor este deformat  cu largi i dramatice consecin e, 
ast zi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situa ia financiar  grea, violen a, lipsa 
de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata i respect. 
Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag i scump pentru fiecare membru 
al ei, unde persoana ar putea s  se pronun e sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi în eleas , 
sus inut , încurajat , unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci i spiritual.   

De la venirea în gr dini a educatoarea întreprinde activit ti de cunoa tere a copiilor i familiilor 
acestora. Studiaz  dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizeaz  colectivul 
de p rin i alegând comitetul de p rin i i repartizeaz  fiec ruia atribu iile. Stabile te un program de 
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activit i cu familia, proiectez  întâlniri individuale i colective, consulta ii, activit i 
extracurriculare.  

ine leg tura permanent cu p rin ii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
coresponden a sau prin avizierele i panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit 
a fi eficient i multumitor pentru ambele p r i.  

Participarea p rin ilor la activit ile demonstrative a permis p rin ilor s  fie proprii evaluator ai 
copilului i posibilitatea de a-l aprecia inând seama de cerin ele educatoarei cât i a colectivului din 
care face parte.  

Serb rile reprezint  o alt  modalitate de colaborare cu familia.  
Dac  familia va fi implicate de la început în programul educativ, ea va percepe corect 

importan a colabor rii cu gr dini a i beneficiile acestei colabor ri, iar implicarea sa în activitatea 
gr dini ei va fi constient , interesant  i reciproc avantajoas .  

Beneficiar în parteneriatul gr dini -familie este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evident  rezultatele acestui parteneriat i î i va descoperi p rin ii ca parte important  a 
educa iei sale.  

Familia educ  prioritar copilul, gr dini a continu  pe coordinate noi tot ce s-a f cut i s-a 
realizat în familie.  

Lor li se adaug  natura, societatea, via a sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel 
mai mare dasc l!  

Prin acest studiu am urm rit în ce m sur  p rin ii pe colarilor de la grup  î i cunosc copii pe 
de o parte, iar pe de alt  parte în ce m sur  comportamnetul pre colarilor de acas  se repet  i la 
gr dini . Astfel, în prima parte a studiului am aplicat un chestionar celor 26 de p rin i ai pre colarilor 
de la grupa mare, cu vârste cuprinse între 4-6 ani, iar r spunsurile au fost urm toarele: 

1) Cât timp petrece i jucându-v  acas  cu copilul în fiecare zi? 

 
2) În ce fel de activit i casnice este implicat fiul/fiica dumneavoatr ? 

 
3) Cât timp se uit  la TV sau telefon pe zi copilul dumneavoastr ? 
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4) Cât de des plânge copilul dumneavoastr ? Din ce motive? 

 
5) Se întâmpl  s  se înfurie? Cum reac ioneaz ? 

0
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nu da,
love te

 
6) Care sunt activit ile lui preferate acas  sau la gr dini ? 

 
CONCLUZII   
Mul i p rin i pretind c  î i cunosc bine copiii. Unii p rin i se bazeaz  doar pe interven ia 

educativ  a  gr dini ei, necunoscând strategii adecvate de ac iune pozitiv  în  rela ia cu copiii lor.   
A a cum reiese i din chestionar copiii petrec mult timp la gr dini , în spa iu închis, acas , în fa a 
ecranelor i petrec prea pu in timp de calitate al turi de p rin ii lor.  

Ca solu ie ameliorativ  am organizat un atelier cu p rin ii în cadrul c ruia am invitat consilierul 
colar i logopedul gr dini ei pentru a putea g si împreun  solu ii pentru îmbun t irea rela iei 

p rinte-copil-educatoare i pentru cre terea st rii de bine a pre colarilor, a p rin ilor i a educatoarei. 
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Parteneriatul coal  - familie 

 în educarea modului s n tos de via  la elevii mici 

Prof. înv. primar îru Camelia 

coala Gimnazial  ,,Alexandru Macedonski”-Craiova 
 

 

Problema s n t ii copiilor s-a aflat mereu în centrul aten iei medicilor, pedagogilor. Interesul 
fa  de ea nu sl be te nici în prezent, fiindc  schimbarea condi iilor sociale a adus la divergen e 
esen iale a opiniilor diverselor institu ii sociale asupra scopului i con inutului dezvolt rii fizice i 
psihice a copilului. 

Formarea atitudinii pozitive fa  de modul s n tos de via  se începe din cea mai fraged  vârst  
i continu  la vârsta colar  mic . Elevii mici trebuie s  dispun  de cuno tin e necesare despre modul 

s n tos de via  ce caracterizeaz  activitatea zilnic  a omului i care îi permite men inerea s n t ii 
la nivelul cuvenit. 

Modul s n tos de via  presupune respectarea unui regim corect al zilei; durata somnului; 
alimenta ia ra ional  i la timp; excluderea deprinderilor vicioase (fumatul, folosirea alcoolului i a 
drogurilor), respectarea igienei personale i publice, însu irea cuno tin elor i deprinderilor ce permit 
preîntâmpinarea diferitor boli, cunoa terea propriului organism.  

Modul s n tos de via  include o activitate fizic  adecvat  (munca fizic , sportul, plimb rile, 
etc.) i o munc  intelectual  judicios organizat . 

Parteneriatul coal -familie în educarea modului s n tos de via  se bazeaz  pe urm toarele 
pozi ii principale ce determin  con inutul, organizarea i metodica ei: 

- Ajutor reciproc, orientat spre perfec ionarea instruirii i educa iei medico-igienice a copiilor 
în familie i în coal , a condi iilor de organizare a vie ii i activit ii lui. 

- Unitatea în munca colii i a familiei în educa ia pentru s n tate a elevilor mici. Aceasta se 
ob ine numai în acel caz când scopurile i sarcinile educa iei sunt bine cunoscute i în elese nu numai 
de c tre înv tor, dar i de c tre p rin i.  

- Unitatea i în elegerea scopului i obiectivelor, mijloacelor i metodelor de educare a 
modului s n tos de via  la elevii mici ce prev d dezvoltarea armonioas  a personalit ii lor. 

Am constatat c  în unele familii nu se creeaz  condi ii pentru educarea unui mod s n tos de 
via  la copii. Nu în toate familiile se respect  regimul igienic, cu alte cuvinte distribuirea ra ional  a 
timpului pentru somn, alimenta ie, diverse forme de activit i i odihn  pe parcursul celor 24 de ore.  

Este neap rat nevoie de a acorda o aten ie deosebit  educ rii modului s n tos de via  la elevii 
mici i în m sura posibilit ilor face mult în direc ia respectiv . De educa ia acestui aspect trebuie s  
se ocupe în primul rând p rin ii, deoarece modul s n tos de via  caracterizeaz  activitatea cotidian  
a copilului.  

Înv torul de asemenea trebuie s  respecte regimul colar, s  alterneze activitatea intelectual  
cu cea fizic ; s -i ini ieze pe elevi în activitatea fizic  – ca un factor important în men inerea s n t ii, 
s  le trezeasc  interesul fa  de sport ca element obligatoriu al regimului zilei, etc. Înv toarea trebuie 
sa colaboreze cu familiile în aceast  direc ie, îns  pentru ca ac iunea sa educativ  s  fie mai profund  
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i de durat  i cu efectul cuvenit, este necesar ca profesorul s  se preocupe de îndrumarea p rin ilor, 
înarmându-i cu unele cuno tin e în leg tur  cu scopul educa iei, con inutul i metodele acesteia. 

S-a  ajuns la concluzia c  de modul s n tos de via  al p rin ilor depinde mult educa ia pentru 
s n tate a copiilor, de condi iile care joac  un rol decisiv în direc ia respectiv . Aceasta i activeaz  
procesul de educa ie, ceea ce nu e mai pu in important decât a îns i înv torului. inând cont de 
specificul fiec rei familii, înv torul trebuie s -i ajute pe p rin i la educarea unui mod s n tos de 
via  la copii în familie. 

În consecin , pentru ca la elevii mici s  se formeze un mod s n tos de via , este necesar  o 
unitate a cerin elor din partea membrilor familiei i pedagogilor. La vârsta colar  mic  o deosebit  
importan  cap t  înt rirea s n t ii somatice i psihice a copiilor. Aceasta constituie garan ia 
dezvolt rii eficiente a lor. Dar pentru aceasta este nevoie de o exercitare con tient , orientat  spre 
formarea atitudinilor i competen elor despre modul s n tos de via . 

Parteneriatul coal -familie este o cerin  de baz  pentru educarea modului s n tos de via  la 
copii. Între obiectivele pe care le înainteaz  coala în fa a elevilor i cele pe care le rezolv  familia 
trebuie s  fie consecven  i unitate. 
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Importan a educa iei în familie i în coal  

 

i  Florina-Lavinia 

 
Dezvoltarea psihic  este un concept fundamental pentru psihologia copilului, pentru c  de 

con inutul i valoarea lui explicativ  i interpretativ  depinde abordarea tuturor celorlalte probleme. 
Psihologia contemporan  consider  c  via a psihic  la omul adult, este rezultatul unui lung proces de 
dezvoltare care este multideterminat i multicondi ionat. Între factorii i condi iile care intervin, trei 
sunt considera i fundamentali, în sensul c  lipsa lor ar face imposibil  sau ar compromite dezvoltarea 
psihic . Ace tia sunt: ereditatea, mediul, educa ia. 

Mediul este primul mare „transformator” care ac ioneaz  asupra fondului ereditar al fiec ruia 
i îl face s  contribuie la dezvoltarea psihic , de aceea, familia reprezint  un rol important în reu ita 

la coal . 
Mediul este totalitatea influen elor naturale i sociale, fizice i spirituale, directe i indirecte, 

organizate i neorganizate, voluntare i involuntare, care constituie cadrul în care se na te, tr ie te i 
se dezvolt  fiin a uman .  

Condi iile mediului sunt foarte variate i ac ioneaz  asupra tuturor dimensiunilor fiin ei umane. 
Ifluen ele cele mai importante ale mediului sunt de urm toarele feluri: socio-economice, 
socioprofesionale, socioculturale, socioafective. Aceste tipuri de influen e se exercit  în ponderi 
diferite i cu grade diferite de intensitate, în func ie de fiecare tip de mediu cu care fiin a uman  
interac ioneaz  dup  na tere. Primul mediu care exercit  astfel de influen e este mediul familial.  

Pentru cei mai mul i copii între zero i trei ani, mediul familial este cel ce le stimuleaz  i 
asigur  dezvoltarea psihic . Pentru o parte dintre copiii între un an i trei ani poate s  intervin  i 
mediul cre ei. Mai departe, intr  în ac iune mediul gr dini ei, coala primar , cea gimnazial , liceal , 
postliceal , universitar , postuniversitar . 

De cele mai multe ori, între influen ele exercitate de aceste medii sunt rela ii de convergen  i 
acest fapt sus ine favorabil dezvoltarea psihic . Dar pot fi i rela ii divergente i, în acest caz, 
dezvoltarea poate întârzia i poate fi mai dificil .(Cre u T, Program universitar de formare a 
profesorilor pentru înv mântul primar adresat cadrelor didactice din mediul rural, 2015) 

Beneficiile colabor rii dintre coal , familie i comunitate sunt numeroase în 
sensul promov rii unei educa ii de calitate.  

În acest context, important este ca to i factorii implica i s  con tientizeze beneficiile particip rii 
în via a colar  i propunem urm toarele recomand ri pentru eficientizarea rela iei coal  - familie – 
comunitate: 

 
-Diversificarea formelor de antrenare a p rin ilor în activitatea colii: organizarea diferitor 

sesiuni de informare pentru p rin i, care ar ajuta p rin ii s -i asiste pe copii la preg tirea temelor; 
oferirea consilierii p rin ilor; organizarea grupurilor de suport pentru p rin ii elevilor cu probleme; 
implicarea activ  a p rin ilor în selectarea disciplinelor op ionale. 

-Oferirea de c tre p rin i a unor informa ii utile profesorilor despre situa ia în familie: 
(schimbarea condi iilor familiale, cum ar fi divor ul, îmboln virea unuia dintre p rin i etc.). 

-Participarea activ  a elevilor, personalului educativ i a p rin ilor la gestionareademocratic  a 
institu iilor de înv mânt. 

-Promovarea eticii democratice în metodele i rela iile pedagogice; 
-Promovarea metodelor centrate pe elev, inclusiv a pedagogiei proiectelor care 

implic  realizarea sarcinilor colective, astfel încât aceste proiecte s  fie definite la nivelul unei clase, 
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coli, comunit i locale sau de diferite organiza ii ale societ ii civile interesate de promovarea unei 
cet enii active (file:///C:/Users/UTILIZ~1/AppData/Local/Temp/151-Article%20Text-570-1-10-
20190628.pdf ) 
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Rolul p rin ilor i al colii în educarea copiilor 

Prof. Titea Maricica 

 

Unitatea de ac iune a colii i a familiei este o cerin  de baz  pentru buna educa ie a copiilor. 
,,Familia este coala n care e ti deopotriv  profesor i elev”(Ioan Gyuri Pascu). ntre sarcinile pe care 
le pune coala n fa a copiilor i cele pe care le pune familia trebuie s  existe consecven  i unitate. 

Rolul conduc tor n educa ia elevilor l are coala. Familia trebuie s  sprijine ns , permanent, 
activitatea educativ  a colii. n timpul c t copilul este elev, deci at ta timp c t copilul apar ine 
colectivului colii, familia trebuie s  in  leg tura direct  cu coala i sub ndrumarea acesteia va 
organiza activitatea lui acas .       

coala este interesat  s  colaboreze cu familia, s - i fac  din ea un aliat, pentru ca ac iunea sa 
educativ  s  fie mai profund  i de durat . Colaborarea colii cu familia este necesar  i n vederea 
unei inform ri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoa terea lui 
din toate punctele de vedere.     

Cadrele didactice organizeaz  i conduc activitatea instructiv-educativ  din coal , prelucreaz  
i transmit cuno tin ele prev zute de programele colare, modeleaz  personalitatea copilului, 

desf oar  activit i  extracurriculare i extra colare. Ele sunt responsabile de aspectele organiz rii 
colare, de atmosfera general . n func ie de personalitatea acestora i de stilul didactic i pedagogic 

se instaleaz  un anumit climat n grupul celor pe care i educ .           

Unul din cele mai importante obiective educative ale colii i familiei este formarea la elevi a 
unei atitudini pozitive, con tiente fa  de nv tur . Aceasta reprezint  condi ia nsu irii temeinice a 
cuno tin elor prev zute n programele colare i n acela i timp, garan ia continu rii acestei activit i 
i dup  absolvirea colii. De aceea, nc  de la debutul colarit ii, copiii trebuie deprin i treptat s  
nve e din convingere, din proprie ini iativ ,independent.     

 Sub ndrumarea colii, familia stabile te regimul de via  al copilului i vegheaz  la 
respectarea lui. in nd seama de condi iile concrete, fiecare familie stabile te orarul de munc  i de 
odihn  al elevului, timpul c nd s  nceap  preg tirea temelor, cel destinat pentru joc i ocupa ii 
recreative alese n mod liber de c tre copii, timpul c nd s  presteze anumite servicii pentru familie. 
Atunci c nd prin repetare un asemenea regim devine obi nuin  pentru colar, controlul p rin ilor va 
fi din ce n ce mai redus. De o mare importan  pentru ca elevul s  ob in  succese la coal  este modul 
cum p rin ii i ajut  copiii la nv tur . Ei i vor sprijini s  nving  primele dificult i i i vor 
ncuraja pentru primele succese.  

Alarma i de situa ia colar  precar , unii p rin i recurg la ,,ajutorarea” copiilor prin medita ii, 
f r  s  realizeze c  prin acestea ncurajeaz  lenea, nep sarea, dezinteresul elevilor fa  de munca de 
nv are. n acest sens, cuvintele lui Jan Amos Comenius sunt pe deplin edificatoare:,,A reu i la 
nv tur  i a r m ne n urm   din punct de vedere moral nseamn  mai cur nd a r m ne n urm  

dec t a reu i”. Este bine c nd copilului i se asigur  tot ceea ce are nevoie pentru dezvoltarea sa fizic  
i psihic , dar este r u c nd nu se p streaz  m sura n aceast  direc ie.    

Ob inerea unor rezultate bune la nv tur  este condi ionat  i de inerea de c tre p rin i a 
leg turii cu coala. Ace tia trebuie s  tie necontenit care este situa ia la nv tur  a copilului,n la 
care obiecte de nv m nt ob ine succese, la care nt mpin  dificult i, cum se comport  cu colegii, 
ce atitudine are fa  de munc . Pentru realizarea acestui obiectiv familia poate folosi i informa iile 
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pe care copilul le d  despre activitatea lui la coal :cum a fost apreciat  munca lui i cea a colegilor, 
ce a lucrat, ce greut i a nt mpinat. Dar mult mai valoroase sunt informa iile pe care p rin ii le pot  
primi de la cadrele didactice. Acestea nu numai c  arat  n ce direc ie nt mpin  copilul greut i, dar 
ofer  i ndrum ri corecte i competente p rin ilor.     
 Colaborarea colii cu familia este necesar   n vederea unei inform ri reciproce cu privire la 
dezvoltarea copilului, la comportarea lui, la cunoa terea lui multilateral . Cele mai nsemnate forme 
de colaborare dintre coal  i familie sunt:vizitarea familiei elevilor de c tre cadrele didactice, 
vizitarea colii de c tre p rin i pentru edin ele i lectoratele lunare cu ace tia, sau ore de convorbiri 
cu p rin ii de c te ori este necesar. coala mai poate folosi i alte forme de ndrumare pedagogic  a 
p rin ilor, cum ar fi organizarea unui col  cu articole din pres , bro uri i c r i care trateaz  despre 
educa ia copilului n familie, sau folosind coresponden a cu p rin ii.   
 Familia i coala sunt institu ii ce au un rol esen ial n crearea spiritului social al copilului. 
Acestea l preg tesc pentru o integrare optim  n via a social . O bun  colaborare  ntre coal  i 
familie este posibil  numai atunci c nd familia n elege menirea colii:aceea de a fi principalul izvor 
de cultur  i factor de civiliza ie, iar coala vede n familie un aliat, un colaborator sincer, permanent 
i direct interesat de ntregul proces instructiv-educativ. Ca orice rela ie partenerial , rela ia coal -

familie trebuie construit  cu migal  i cu m iestrie.        

O concluzie care se impune este aceea c  atitudinea elevului fa  de munc  i fa  de nv tur  
este rezultatul influen elor educative exercitate de familie i coal  asupra lui. Dac  p rin ii i cadrele 
didactice se preocup  nu numai de suma cuno tin elor pe care i le nsu e te colarul, ci i de 
atitudinea lui fa  de munca educativ , dac  elevul i preg te te lec iile din proprie ini iativ , n baza 
unor deprinderi de munc  bine consolidate i a obi nuin ei de a munci sistematic, se poate afirma cu 
certitudine c  activitatea educativ  a colii i a familiei a fost ncununat  de succes.   

Este bine ca elevii s  nve e nc  de mici, c  „ n c minul familiei, copiii trebuie s -i respecte pe 
p rin i, n afara c minului pe toat  lumea, iar n singur tate pe ei n i i”,dup  cum spunea regele grec 
Demetrius.             
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”CEI APTE ANI DE ACAS !” 

ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

                                                                                                  

 

EDUCATOARE: TOCARIUC MARIANA  

GR D. P. N. GLODENII - GÂNDULUI, JUD. IA I 
        
 
 

Expresia „cei apte ani de-acas “ este folosit , în general, pentru a descrie conduita unei 
persoane într-un context anume, îns , cu to ii credem c  educa ia din primii ani de care cei mici au 
parte în  familie, define te în bun  m sur  viitorul adult. 

Educa ia este un fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a 
culturii c tre genera iile de copii i tineri, în scopul preg tirii lor pentru integrarea în societate. 

Familia este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe 
o leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i instruire va fi frânat . 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e.  

Un rol important în debutul colar îl va avea întotdeauna institu ia pre colar , ea fiind o etap  
intermediar , indispensabil . Integrarea copilului în forma de colectivitate pre colar  comport  un 
prim efort de adaptare la via a social  i totodat  extinderea mediului social accesibil 
copilului. Integrarea copilului în coal  presupune mai întâi formarea unor prezent ri corecte despre 
coal  care s  le permit  pre colarilor o adaptare afectiv-motiva ional  la mediu colar. Concurând 

al turi de colari se înl tur  reticen a pre colarilor i îi face s - i încerce puterile, s  demonstreze c  
sunt preg ti i pentru coal . 

Realizarea dezideratelor a idealului educatoarelor este condi ionat  de colaborarea mai strâns  
între gr dini  i coal . Activitatea educatoarelor i înv torilor trebuie s  se împleteasc . Tonul 
puternic afectiv ce o caracterizeaz  pe educatoare trebuie s  se împleteasc  cu rela ia mai autoritar  
a înv toarei. D d ceala exagerat  nu ajut  copiii, îi formeaz  dependen i de educatoare. Trebuie s  
cânt rim cu aten ie cât i cum îi ajut m pe copii. Sub aspectul evalu rii, evolu iei i randamentului 
colar aprecierile, recompensele, simbolurile oferite de educatoare trebuie s  se completeze cu 

evaluarea apreciat  în calificative de c tre înv tor. 
coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului.  
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Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerin ele vie ii 
sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane preg tite în mod 
special pentru acest lucru.  

Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a le stimula calitatea de om.  

coala a r mas punctul de pornire al orient rii sociale i profesionale prin ac iuni de informare 
asupra posibilit ilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale i a aptitudinilor, 
de discutare a criteriilor dup  care elevii î i decid viitorul i a ponderii de implicare a p rin ilor în 
alegerea colii i a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dac  profesia aleas  este cea dorit  de copil 
i dac  acesta din urm  are disponibilit i intelectuale. 

Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are.  

P rin ii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie s - i ajute copilul la 
înv tur . Acest ajutor îns  trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze 
tema copilului. Deci, atitudinea p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, 
dar nici s  ajung  s  nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile 
încredin ate.Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acas ". 

„Cei 7 ani de acas ” sunt hot râtori în procesul de adaptare i integrare la via a social  i a a 
marcat  de influen ele mediului socio-economic. Familia este institu ia primordial  unde copilul 
dob nde te cea dintâi coal  a vie ii. Nu intâmpl tor p rin ii sunt gata s - i spun  cuvântul chiar i în 
cele mai dificile probleme de educa ie. Faptul este explicabil: de la p rin i au înv at în primul rând 
tot ce tiu, pân  când copilul este adus într-o institu ie de înv mânt.Un copil f r  "cei 7 ani de-
acas " va crea mereu probleme chiar i ca viitor adult.  

Dezvoltarea personalit ii copilului i a form rii lui în conformitate cu idealul social i cel 
personal este influen at  de diferen ele de ordin economic, social, cultural care exist  între familii. 
Familia îns , în ciuda acestor diferen e, prezint  anumite însu iri comune.  

Condi iile de via  ale copilului sunt influen ate de comportamentul p rin ilor. Familia trebuie 
s  aib  disciplina ei. Toate problemele vie ii se pot rezolva mai u or într-un climat de prietenie i de 
în elegere. 

În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i 
scop - formarea personalit ii umane integrale i armonioase. Pân  la cuprinderea într-o unitate de 
înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. 

Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt ponderea se schimb , rolul mai mare îl are 
coala, dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de neglijat. Între ac iunile educative ale celor doi 

factori exist  mai degrab  un raport de complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia 
venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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CEI 7 ANI DE ACAS  

 

Prof. Înv. Pre c. TOCITU ELENA CRENGU A 

GR DINI A „CIRE ARII”- URLETA, Jud. PRAHOVA 

 
Primii ani de via  sunt fundamentali pentru evolu ia ulterioar  deoarece acum sunt constituite 

în propor ie considerabil  toate structurile i mecanismele psiho- fizice. Deoarece ritmurile de 
cre tere i de dezvoltare sunt foarte accelerate în perioada micii copil rii, este esen ial  valorificarea 
acestora prin experien e de înv are adecvate; De i to i copiii au acela i parcurs de dezvoltare,  fiecare 
copil este unic,  ritmurile de dezvoltare fiind personale,  drept urmare trebuie asigurat  o abordare 
educativ formativ  care s  respecte aceast   unicitate a dezvolt rii; 

În primii ani de via  este foarte important s  se asigure o interven ie complex  i complet  care 
s  stimuleze în parte i/ stau integrat, holist fiecare structur  psiho-fizic , de personalitate. Blocajele 
de orice fel în men inerea, facilitarea cre terii, dezvolt rii i educ rii copilului poate avea efecte 
negative ireversibile. Rolul cel mai important în declan area, sus inerea, orichestrarea  tuturor 
ac iunilor educativ îi revin în primul rând familiei p rin ilor i mai apoi educatoarei. 

Se consider  c  educa ia timpurie trebuie corelat  cu ,,dezvoltarea timpurie”, apreciindu-se c  
,,primii trei ani de via  ai copilului constituie un interval al înv rii cu efecte esen iale pentru 
întreaga existen  a individului” (Emil Stan, 2014). De aceea, nu mai presupune numai forma de 
educa ie desf urat  într-un cadru formal (cre , gr dini ), ci întregul efort de hr nire, supraveghere, 
protec ie, îngrijire, educare,în care sunt antrenate persoane i/sau institu ii, în context familial i/sau 
extrafamilial ce  trebuie s  asigure cre terea, dezvoltarea i educa ia copilului de la na tere pân  la 
intrarea în coal . Acest fapt a avut drept consecin  o abordare integrat , conjugat  a interven iilor 
educative cu cele de îngrijire, nutri ie, s n tate i protec ie social  în vederea unei preg tiri adecvate 
a copilului pentru etapele ulterioare, în special pentru intrarea în coal . 

Cunoa terea i în elegerea copilului – reprezint  un moment fundamental pentru ini ierea în 
educa ie a copilului; de fapt ne cere s  preciz m ce este educa ia i ce în elegem prin copil i copil rie. 

Copilul este o persoan ,o fiin  si nu doar un adult în miniatur , este deosebit  de adult , care 
gânde te i simte în felul lui. Speciali tii în educa ie precizeaz  c  modul cum se dezvolt  copilul în 
prima copil rie are o importan  deosebit  pentru dezviltarea lui psihic  i fizic  de mai târziu.  

Copil ria este cea mai frumoas  etap , perioad  a vie ii , cu farmecul,visarea i naivitatea 
specific . 

Noile cercet ri privind dezvoltarea intelectual  i dezvoltarea în primii ani de via  arat   c  
mintea sugarului este foarte activ  - de dou  ori mai activ  ca mintea adultului , iar odat  cu 
dezvoltarea intelectual  î i însu esc cuno tin e cu o vitez  uimitoare. 

Copilul mic are nevoie de ingrijirea si sprijinul adultilor. Toate nevoile copilului se satisfac intr-
o simultaneitate, ierarhizare si omiterea unei nevoi destructureaza si deturneaza dezvoltarea adecvata. 

Primii trei ani de viata sunt definitorii pentru existenta ulterioara a individului. Ingrijirea 
copilului se realizeaza in sensul obtinerii increderii in sine si evolueaza în relatia cu adultul. Cele mai 
intense emotii, sentimente se traiesc in acest interval de timp, cand instrumentele si abilitatile 
copilului de a le face fata nu sunt inca conformate.Brazelton afirma ,,ca se consolideaza personalitatea 
copilului in masura in care invata despre lumea din jur explorand, comunicand si dezvoltandu-si astfel 
respectul fata de altii si de sine, asumarea riscului in cunoastere, intentionalitate sincontrolul de sine”. 
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Rolul familiei în stimularea creativit ii pre colarului                                                      
i necesitatea colabor rii dintre familie i gr dini  

 

Prof. Todor Ana-Zori a 

Gr dini a cu Program Prelungit ”Palatul Fermecat” Re i a 
 
 
Familia a avut întotdeauna o influen  decisiv  asupra educa iei, ea este capabil  s  reac ioneze 

i s  contribuie la dezvoltarea societ ii (Dona i R), anume ei îi dator m virtu ile neamului (Narly C.), 
în familie se consolideaz  rela iile între genera ii, care sunt de o importan  deosebit  pentru 
societatea uman . 

Pentru ca o familie s - i exercite eficient func ia educativ , ea trebuie s  dispun  de o anumit  
cultur , de un nivel intelectual adecvat, valori morale, etice i un cadru economic decent de via . 
Calit ile de familist i p rinte solicit  acela i efort ca i preg tirea de specialitate, perfec ionare i 
autoperfec ionare continu  i se bazeaz  pe tiin -competen -m iestrie, presupunînd o anumit  
voca ie, i orientare social  umanist  (Bunescu Gh., Cosma T., Dona i P., Galii N.). 

Menirea gr dini ei este formarea copilului, dar dac  educa ia pe care o prime te acesta în mediul 
institu ionalizat nu are sus inere în familie, atunci devenirea copilului parcurge un drum sinuos. 
P rin ii sunt cei care au cea mai puternic  influen  în formarea unui copil. Dup  câ iva ani, eforturile 
lor sunt completate de cele ale educatoarei. Exist  îns  o condi ie pe care o impune reu ita; unitatea 
i perfecta armonie în rela ia educatoare-p rin i. A fi p rinte înseamn  a fi un model pentru copilul 

t u, a-1 educa pentru a deveni” o personalitate armonioas , împlinit , adaptabil  în conformitate cu 
valorile i condi iile impuse de societate. 

Exist  studii care atest  rolul de factor determinant pe care îl de ine familia în întregul parcurs 
al evolu iei individului prin valorile, credin ele, normele, practicile existente în spa iul cotidian al 
c minului. 

Pe de alt  parte, sunt îns  i cercet ri care atest  faptul c  p rin ii se confrunt  în prezent cu 
numeroase probleme în educa ia copiilor pe care deseori nu tiu cum s  le abordeze pentru o rezolvare 
cât mai eficient  i cu efecte pozitive pe termen lung. Ei în i i descoper  o nou  realitate cotidian  a 
vie ii care presupune un alt tip de cultur  a educa iei în familie, mult diferit  de cea tr it  de ei în 
propriile lor familii.  

P rin ii se afl  deseori în situa ia de a decide f r  a ti care este cea mai potrivit  decizie, risc  
uneori s  devin  incoeren i, inconsisten i i contradictorii în ac iunile lor. Aceast  stare genereaz  o 
incoeren  la nivelul sistemului de valori pe care familia îl poate transmite, o stare de nesiguran  a 
copilului i de nemul umire de sine a p rintelui care se poate reflecta i ca nemul umire fa  de copil. 
Acestea pot s  amplifice fenomenul de abandon în familie a copilului (copilul este l sat în grija 
bunicilor) sau un abandon în fa a exager rii competen ei institu iilor colare (gr dini a, coala, sunt 
institu ii care trebuie s  fac  educa ie i deci ele poart  întreaga responsabilitate). 

La rândul s u, copilul care nu dispune de o familie responsabil , care s  pun  în centrul 
preocup rilor sale interesul acestuia, s  promoveze valori autentice, nu va putea s  capete identitate 
familial  i demnitate cultural  i nu va putea în consecin  s  î i asume propriile responsabilit i fa  
de sine, de familie, de societate. 

De aceea consider c  este necesar  cercetarea rolului familiei i a colabor rii gr dini -familie 
din perspectiva educa iei familiale în prezent, pentru a se putea identifica repere practice pentru 
stabilirea unor parteneriate eficiente între familie, gr dini  i alte institu ii educative. 

Educa ia f cut  de primii educatori- p rin ii, ca i cea a gr dini ei se r sfrânge asupra tuturor 
laturilor personalit ii copilului, în func ie de paticularit ile acestuia. 
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Familia ofer  copilului un mediu afectiv, social i cultural, având rolul de a asigura acestuia nu 
numai condi iile materiale necesare dezvolt rii psihofizice, ci i bazele trainice ale întregii form ri, 
temelie pentru viitoarea personalitate adult . 

De re inut: 
• Faptele de azi ale copiilor reprezint  o prefigurare cert  de mâine. 
• Deprinderile i convingerile conturate acum, formeaz  baza mediului de ac iune în viitor. 
• Atitudinile i comportamentele p rin ilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii. 
Aceast  opinie porne te de la punctul de vedere dup  care copilul trebuie considerat nu ca „pui 

de om”, ci ca „viitor adult ”, un viitor om de ac iune, capabil s  se integreze în societate i s  r spund  
în mod eficient la comenzile sociale. 

Institu ia pre colar  are un rol deosebit în cre terea gradului de colarizare a copilului, iar pentru 
ca acest lucru s  se poat  realiza în mod eficient este necesar ca la aceast  vârst  s  se valorifice la 
maximum caracterul func ional al grupului.  

Pre colaritatea reprezint  etapa de via  în care se formeaz  multe din structurile de profunzime 
ale personalit ii. La aceast  vârst  copilul dobânde te cele mai profunde, durabile i productive 
însu iri psihice ale individualit ii proprii, o intensiv  receptivitate, sensibilitate i flexibilitate 
psihic . 

Pentru a favoriza dezvoltarea personalit ii copilului i a stimula poten ialul s u creator, 
înv mântul pre colar, trebuie regândit sub câteva aspecte esen iale: 

 
 Ce se poate oferi copilului integrat într-un colectiv mai mult sau mai pu in numeros, pentru a-

i facilita dezvoltarea specific  proprie, ca o individualitate unic  i irepetabil , pentru a-i stimula 
construirea propriei sale personalit i? 

 Cum se poate asigura copilului libertatea de gândire, de ac iune, de manifestare potrivit 
dorin elor i trebuin elor sale într-o colectivitate care r spunde cerin ei de sprijinire a familiei în 
stimularea dezvolt rii personalit ii pre colarului? 

 Ce pondere va dobândi jocul ca form  de activitate, dar ca i metod  de sprijinire a copiilor 
în formarea i dezvoltarea personalit ii potrivit ritmului propriu de dezvoltare? 

 Ce forme de organizare i cum va fi prefigurat con inutul înv mântului pre colar pentru 
copiii cu unele dizarmonii care pot lua forme de handicap, cum se poate face integrarea i 
normalizarea acestor f r  complexe de inferioritate, f r  a-i izola sau ostraciza? 

 Cum putem spori valen ele formative ale procesului de înv mânt din gr dini  stimulând 
poten ialul creativ al fiec rui copil? 

 
Practica înv mântului pre colar confirm  faptul c  problematica poten ialului creator specific 

vârstei pre colare în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat în care copilul s  aib  
dreptul s - i formeze personalitatea i prin propria sa experien , continu  s  fie de mare actualitate. 

Atitudinea creatoare a educatoarei în proiectarea actului didactic cap t  o semnifica ie 
deosebit . Numai o atitudine creatoare bazat  pe un stil de munc  cooperant i eficient poate conduce 
la formarea unor copii activi, capabili de a se concentra mai mult timp, de a face efort intelectual, de 
a desf ura munc  independent , de a înv a folosind metode active, de a în elege i a memora 
con tient, de a analiza, compara, de a face asocia ii i de a lucra în grup. 

Pot avea rezultate bune doar acele educatoare care manifest  încredere în poten ialul creativ al 
copiilor care-i stimuleaz , care formuleaz  întreb ri, probleme, care a teapt  mai multe r spunsuri la 
aceea i întrebare, îi antreneaz  pe to i folosind diferite procedee în organizarea i desf urarea 
activit ilor, încurajeaz  comunicarea între copii. 

Pentru a reu i s  stimuleze creativitatea pre colarului educatoarea trebuie s  fie model de 
creativitate, s  cunoasc  i s  stimuleze poten ialul creativ al fiec rui copil, s  recurg  la creativitatea 
în grup, s  inhibe atitudinile de blocare a manifest rilor creatoare. 

Practica demersului instructiv-educativ a confirmat faptul c  prin aplicarea metodelor de 
creativitate în scopul realiz rii obiectivelor generale i opera ionale, modific m sistemul opera ional 
mental al pre colarilor amplificând astfel latura formativ  a procesului de înv mânt. Cu cât vom 
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solicita mai mult efort intelectual i creativ al copiilor în procesul didactic, cu atât va cre te ansa 
dezvolt rii personalit ii creatoare a pre colarilor. 

Chiar dac  gr dini a organizeaz  activit i frumoase i utile pentru p rin i i pentru copiii lor, 
prin ini iativa p rin ilor de a organiza la rândul lor unele activit i, s-ar vedea cu adev rat c  le pas  
i ar obliga gr dini a la mai mult  deschidere i cooperare. 

Ast zi p rin ii trebuie s  se îndep rteze de la modelul autoritar, în care cre terea copilului se 
bazeaz  mai mult pe for  i control, spre un model caracterizat prin deschidere, c ldur  i coeren  
în stabilirea i aplicarea regulilor, a limitelor i a tept rilor adecvate. În acest caz, comunicarea, 
bazat  pe o rela ie de demnitate i recunoa tere reciproc , joac  un rol crucial. Deschiderea fa  de 
activit ile zilnice i preocup rile copilului au un rol central în rela ia dintre p rin i i copii, ca i 
explica iile, ra ionamentul, negocierile i argumentele. În acest mod, copiii cresc înv ând ce 
înseamn  responsabilitatea, autocontrolul i egalitatea i sunt mult mai preg ti i s  devin  adul i. 

P rin ii ar trebui s  îi ofere copilului îndrumare adecvat  în exercitarea drepturilor sale, într-o 
manier  care s  in  seama de capacit ile lui în continua dezvoltare. Îndrumarea adecvat  înseamn  
c  p rin ii, pe m sur  ce copiii înainteaz  în vârst , ar trebui s  le ofere mai mult  responsabilitate în 
problemele personale, facilitând exercitarea sporit  a autonomiei. Opiniilor copilului trebuie s  li se 
acorde importan a cuvenit , în func ie de vârsta i gradul lui de maturitate. 
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ROLUL PARTENERIATUL GR DINI  - FAMILIE                                                    
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COALA GIMNAZIAL  ,,ION AGÂRBICEANU,, BUCIUM 

STRUCTURA GPN. BUCIUM SAT  
 

 

Parteneriatul educa ional reprezint  în concep ia majorit ii cadrelor didactice ,o direc ie 
educativ  necesar  dezvolt rii actuale a colii române ti,este o concluzie clarificatoare sus inut  de 
pedagogul C.Coco .In literatura de specialitate ,no iunea de parteneriat educa ional este tratat  ca un 
concept operational,dup  cum men ioneaz  i Sorin Cristea(2000), i constituie din aceast  
perspectiv ,un angajament într-o ac iune comun  negociat ,o contribu ie de resurse ,de schimb ri,de 
contacte,de re ele asociate în scopuri constructive ,o prestare de servicii educative realizat  de agen i 
sociali ,un acord de colaborare mutual între parteneri egali care lucreaz  împreun  pentru realizarea 
scopului ,un cadru institu ional de rezolvare a unor probleme comune,prin ac iuni coerente,plecând 
de la definirea obiectivelor cadru cu repartizarea clar  a responsabilit ilor i a procedeelor de 
evaluare. 

Parteneriatul devine func ionaldac  cei implica i sunt anima i de valori comune,dac  au 
atitudini i comportamente care converg spre îndeplinirea obiectivelor i a scopuui asupra c rora au 
c zut de acord to i cei implica i.În acest context, gr dini a, ca institu ie, prin managerii colari i 
cadrele didactice, trebuie s - i asume rolul de promotor, catalizator i facilitator al parteneriatului 
educa ional. 

Încheierea parteneriatelor educa ionale presupune i o ac iune formalizat , în care se utilizeaz  
o serie de termeni i expresii, precum: acord de colaborare,acord de parteneriat, protocol de 
colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, proiect de parteneriat. 

Pentru c  gr dini a este o institu ie de referin  în orice comunitate i se implic  constant în 
via a acesteia,este prima institu ie care pune bazele form rii sistemice a viitorilor cet eni, preg te te 
copiii pentru via  i pentru comunitate. Ini iatoarea i sus in toarea unor programe educa ionale 
specifice vârstei mici, gr dini a promoveaz  calitatea sub toate aspectele sale, 

E. Vr ma  (2002, p.142)consider ,,parteneriatul educa ional drept forma de unificare, sprijin 
i asisten   a influen elor educative formale i c  o colaborare dintre p rin i i cadrele didactice din 

gr dini , în anumite momente ale procesului educa ional,va asigura calitatea în educa ie,,. 

În cadrul fiec rei gr dini e ca institu ie de educa ie se construie te i exist  o re ea complex  de 
rela ii,una dintre acestea fiind cea dintre p rin i i educatoare.Aceasta implic  ie irea din hotarele 
gr dini ei i determin  o alt  abordare a procesului educa ional. 

Colaborarea dintre gr dini  i familie presupune o comunicare eficient ,o unitate de cerin e i 
ac iuni în interesul copilului. Cele dou  institu ii sociale trebuie s  fie implicate în schimburi de opinii 
i discu ii,centrate pe luarea unor decizii privind nevoile copilului i realizarea procesului educa ional. 

   Parteneriatul educa ional a devenit unul dintre conceptele –cheie ale pedagogiei de ast zi i o 
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atitudine manifest  în sfera educa iei,fiind o form  de comunicare,cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Educa ia din familie a copilului se continu  cu cea din 
gr dini . 

Gr dini a reprezint  un mediu educa ional impregnant cu multiple valen e educative,în care 
copilul vine s - i l rgeasc  sfera de cunoa tere, s  socializeze i s  p easc  într-o nou  etap  din 
via a social . Un rol foarte important în reu ita procesului instructiv-educativ îl are rela ia familie-
gr dini , de aceea cadrele didactice trebuie s  acorde o aten ie deosebit  comunic rii cu copiii i cu 
familiile acestora. 

Activitatea din gr dini  nu poate fi izolat ,separat  de alte influen e educative care se exercit  
asupra copilului si mai ales de cea din familie. Educa ia trebuie s  se manifeste permanent ca o ac iune 
coerent ,complex  i unitar  a gr dini ei i familiei. 

La intrarea în gr dini , p rin ii sunt cei care de in toate informa iile legate de copil. În acela i 
timp, gr dini a, ca primna institu ie care se conduce dup  principii i metode tiin ifice, de ine 
mijloace specifice pentru valorificarea poten ialului fizic i psihic al fiec rui copil. 

Parteneriatul dintre p rin i i gr dini  trebuie s  fie în beneficiul copilului. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Coordonatori: HORA IU CATALANO,ION ALBULESCU,,Specificul activit ilor didactice 
la grupele combinate,,Ed.,,DPH,,Bucure ti 2021  
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Pro i contra utiliz rii tehnologiei la pre colari 

Întocmit: educatoare: Toia Lucia Macrina 

GPP NR. 30 ”MUGUREL”, ORADEA 

Majoritatea oamenilor din lume de in deja minim un telefon mobil/ tablet / laptop, etc. Aceste 
dispozitive ne permit s  prelu m rapid informa iile de care avem nevoie, devenind camerele noastre 
foto, ceasurile de alarm  i multe altele, toate într-un singur pachet. Multe smartphone-uri (denumirea 
actual ) dispun de suficien  memorie i spa iu de stocare pentru a p stra foarte multe aplica ii, jocuri, 
fotografii i con inut video. Mul i dintre propietarii unui smartphone au declarat c  î i folosesc 
dispozitiviul pentru alungarea plictiselii.  

Analiz m în continuare, pe scurt, avantajele vs dezavantajele tehnologiei în rândul 
pre colarilor: 

- În ceea ce prive te DEC-Ed. muzical , desigur c  un cântec va avea un impact mai mare 
asupra pre colarilor dac  îl vizioneaz  pe un ecran TV, decât dac  este cântat de c tre educatoare sau 
doar audiat la casetofon; 

- La activit ile matematice, de exemplu, acum în mediul online, mai u or în eleg copiii dac  
v d imaginile-un filmule  pe youtube- decât dac  li s-ar explica de c tre un p rinte. În mediul fizic 
(adic  în gr dini ) lucrurile se schimb  radical. Folosim materiale intuitive, jetoane, imagini prin 
care copilul î i dezvolt  gândirea logic , creativitatea, dexteritatea, etc . 

- Folosind tehnologia la un joc muzical, fie doar  pe telefon (copiii neavând acces la imagini 
ci doar la linia melodic ), altfel vor reac iona la un fundal muzical, sau la simplu cântec cu vocea 
educatoarei; 

- La D -Cun. Mediului, oricâte atlase ai aduce în fa a copiilor, un documentar urm rit pe un 
dispozitiv electronic, va avea un impact mult mai mare. Exemplele ar putea continua pe fiecare 
domeniu de activitate în parte. 

Desigur c  aceast  tehnologie are i dezavantaje: produce dependen , în timp duce la lips  de 
concentrare, r cirea rela iilor interumane, deficit de aten ie, lipsa creativit ii, depresie, tendin e 
sinuciga e, lips  de empatie, narcisism, dup  cum spunea Manfred Spitzer.  Acestea fiind spuse, 
modul în care fiecare dintre noi utiliz m telefoanele mobile i nu numai, în viata noastra conteaz  atât 
pentru c -i poate afecta pe cei din jur i chiar mediul înconjur tor. 

Dac  este utilizat cu în elepciune, un telefon mobil poate fi unul dintre cele mai bune gadgeturi. 
Il po i utiliza pentru activit i profitabile sau doar pentru divertisment, alegerea este a fiec ruia dintre 
noi! 

Oricât de performant  ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin 
multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iunile ini iate prin microdeciziile educatorului.  
Succesul înv rii online este un rezultat dintre cadru didactic, informatician, performativitatea re elei 
de comunicare i nu un atribut exclusiv al profesorului. 
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,,Cei apte ani de acas  !’’ 

Rolul familiei i al colii în educa ia copilului 

 

Tokes Emilia – Emanuela  

Liceul Teoretic ,,Samuil Micu S rma u’’ 

 
Familia reprezint  locul în care copilul este educat i îngrijit. Copilul în primii ani de via  este 

dependent de p rin i, îns  ace tia nu trebuie s  fie preocupa i doar de dezvoltarea fizic  a copilului ci 
i de latura psiho - social . Educa ia în familie pune bazele dezvolt rii psihice a copilului, iar educa ia 

sa la nivel psihic trebuie s  urm reasc  pas cu pas evolu ia fizic  i intelectual . Cel mai important 
rol în evolu ia psihic  a copilului îl au exemplele pozitive din familie, la aceast  vârst  rolul 
exemplului este foarte important.                                                                                                                 

Prin comunicarea permanent  cu membrii familiei, copilul î i însu e te limbajul, care cu timpul 
devine un instrument al dezvolt rii psihice. P rin ii îi înva  de timpuriu pe copii s  în eleag  ce este 
bine i ce este r u, ce este permis i ce nu este permis. Atunci când copilul interprinde unele ac iuni 
pozitive ace tia trebuie încuraja i i l uda i. 

Procesul educ rii morale a copilului este de lung  durat , de i începe din familie ea se continu  
la coal . Deprinderile de comportare civilizat , atitudinile copilului fa  de al ii exprim  de fapt 
morala în care el a fost crescut în familie, sfaturile pe care acesta le-a primit de la p rin i.  

În educarea copilului, un rol foarte important îl au rela iile din cadrul membrilor familiei. Între 
p rinte i copil trebuie s  se realizeze o stim  reciproc . Experien a educa iei în familie arat  c  acolo 
unde copiii sunt scuti i de orice fel de efort i griji, ei devin egoi ti, nu- i iubesc cu adev rat p rin ii, 
se înstr ineaz  de ei, nu le dau o mân  de ajutor atunci când ace tia se afl  în necazuri.  

O problem  aparte a educa iei în familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare c  p rin ii se 
concentreaz  asupra singurului copil. Aceast  d ruire afectiv  pe deplin explicabil  trebuie supus  
unui control ra ional. P rin ii au datoria de a-i g si copilului prieteni de aceea i vârst  cu el. A-l priva 
pe copil de posibilitatea de a se juca cu al i copii, înseamn  de a-l lipsi de bucuriile vie ii. Nici un 
copil nu poate s  creasc  s n tos, sub aspectul intelectual i moral, dac  nu se dezvolt  în colectiv i 
prin colectivul de copii. 

Educa ia copilului este cea mai important  investi ie pe care o pot face p rin ii pentru ei. 
Educa ia pozitiv  a copilului presupune a aduce în rela ia p rinte-copil c ldur , în elepciunea de a 
transforma orice situa ie cotidian  oricât ar fi de negativ  i provocatoare într-o lec ie de empatie, 
respect, în elegere.  

,,Cei apte ani de acas  ,, sunt opera p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. tim 
c  educa ia copilului începe înc  din familie, de la cele mai fragede vârste. Aceast  educa ie continu  
la coal . coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei 
cât i cea a colii are roluri bine definite. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a fizic  activ  în 
demersul înv rii prin asigurarea de materiale necesare, de în elegere, disponibilitate.  

S  comunici constant cu cadrul didactic pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce se 
poate îmbun t i în comportamentul copilului, reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor 
fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa la un moment dat pe parcursul form rii 
sale. Suntem dependen i unii de al ii. coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i 
invers. 
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Mai presus de formarea unor competen e de calcul matematic i analiz  a unui text, principiile 
din spatele institu iei în care înva  copiii ar trebui s  fie cunoscute i folosite ca etalon în evaluarea 
performan elor colilor i cadrelor didactice, deoarece ele se axeaz  i pe formarea unei conduite de 
via  atât de necesar . Putem avea studii cât mai înalte, dac  nu ai cei apte ani de acas , nu ai nimic. 
Trebuie s  ti s -i respec i pe cei din jurul t u, s  te compor i cu demnitate.  

Între coal  i familie trebuie s  existe o permanent  colaborare, aceast  colaborare realizându-
se prin vizite reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. 

Cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i scop, el – formarea 
personalit ii umane integrale i armonioase. Între ac iunile educative ale celor doi factori exist  mai 
degrab  un raport de complementaritate decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s-o completeze 
pe a celuilalt.  

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat . Ea este factorul decisiv 
pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  la via , s  fie 
preg tit pentru munc .  

Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea 
colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerin ele vie ii sociale. 

Procesul de educa ie în cadrul colii este îndrumat i condus de persoane preg tite în mod special 
pentru a asigura reu ita colar . 
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PROIECT EDUCA IONAL NA IONAL:                                                               
Cei apte ani de acas ! ,,Din suflet, pentru mama!’’ 

 

Lucrare/studiu de specialitate: 

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor                                                             
Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Întocmit: Tókos Melinda  
 

 

 
 
 

 Ce este educa ia?  

Se poate spune c  reprezint  un ansamblu de ac iuni i de influen e pe baza c rora o persoan  
progreseaz  pe toate planurile în drumul ei spre a deveni un cet ean responsabil i integrat social.  

Platon era cel care definea educa ia ca fiind o ”art  de a forma bune deprinderi sau de a forma 
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.  

 
Cea contemporan  urm re te, îns , urm toarele direc ii: 

 se pune un accent tot mai mare pe om; 
 se dore te dezvoltarea calit ilor umane; 
 se îndreapt  c tre preg tirea pentru via ; 
 are în vedere întreb ri asupra existen ei etc.  

 
 Importan a educa iei în via a copiilor 

Cei mici trebuie s  fie bine educa i, iar acest lucru se poate realiza doar dac  p rin ii î i iau în 
serios rolul.  

 
De ce este important  educa ia?  

 copilul va avea o via  fericit  i stabil ; 
 educa ia îl va ajuta s - i îndeplineasc  toate visele; 
 o persoan  educat  î i va îmbun t i constant starea de s n tate, va tr i mai mult i mai bine; 
 îi va oferi accesul la tehnologie; 
 ajut  la rela ionarea social . 
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Educa ia corect  a copilului pre colar reprezint  cheia succesului în via , fiind util  în cadrul 
procesului de maturizare. 

 
 Educa ia în familie a pre colarului – element de baz  în dezvoltarea adultului de mai târziu 

Dezvoltarea corect  a copilului începe din familie, p rin ii având un rol de baz  în acest proces 
de lung  durat . Comunicarea permanent  i aten ia pe care m micile i t ticii trebuie s  le ofere din 
plin celor mici vor fi abordate neap rat într-o manier  constructiv , înc  de la na tere. Din p cate, 
unii p rin i încearc  s  fac  educa ie prin amenin ri, pedepse fizice, ipete i jigniri, considerând c , 
dac  vor fi mai blânzi, atunci î i vor pierde din autoritate. Provoc rile parentale sunt foarte numeroase 
i, uneori, îi surprind pe adul i cu garda jos. Rela ia s n toas  p rinte-copil i educa ia pozitiv  pot 

deveni realitate cu r bdare, iubire i cu cât mai multe informa ii în ce prive te interac iunea cu 
micu ul. 

Educarea copilului începe înc  de la na tere. Acest lucru ajut  la modelarea personalit ii 
omului. A adar, familia exercit  o influen  adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  din acest 
mediu o mul ime de cuno tin e, atitudini, deprinderi, modele i obi nuin e de comportament. 

Gr dini a este urm toarea etap  în dezvoltarea copilului pre colar i este un element esen ial al 
procesului. Educa ia copilului de 3 ani poate continua în aceast  institu ie de înv mânt, dar r mâne 
esen ial  existen a armoniei dintre cele dou  medii, educa ional i familial, cel din urm  continuând 
permanent s  aib  o influen  dominant . 

 
 Cum se educ  un copil pentru a forma un adult responsabil? 

Rolul educa iei este unul colosal în via a omului. P rin ii sunt cei care iau tot felul de decizii ce 
influen eaz  într-o m sur  sau alta viitorul celor mici. Din acest motiv, uneori, se poate întâmpla ca, 
din cauza stresului, ner bd rii, oboselii, a lipsei de timp, adul ii s  recurg  la diferite strategii mai 
pu in ortodoxe pentru a rezolva problemele celor mici. Cu timpul, acestea vor duce la apari ia unor 
comportamente nedorite, ca, de exemplu, faptul c  vor crede c  li se cuvine totul.  

Pentru a educa un copil în direc ia bun , m micile i t ticii trebuie s -i îndrume cu mult  
în elepciune, s  nu fie prea permisivi i s  nu considere c  datoria lor este s -i fac  ferici i într-una. 
Uneori, trebuie s  le refuze accesul la anumite lucruri i s  le spun  „Nu”. De asemenea, tot în seama 
educa iei parentale cade i crearea unui set de reguli i limite pe care cei mici trebuie s  le aib . Dac  
nu vor fi aplicate, ace tia vor ajunge s  cread  c  întreaga lume se învârte în jurul lor. 

 Rolul familiei în educa ia copilului 

   Meseria de p rinte nu este deloc una u oar . Responsabilitatea adultului va fi uria , pentru 
c  de el depinde, în mare m sur , modul în care copilul se va forma ca adult mai târziu. Despre 
educa ia pre colarilor s-a scris foarte mult, speciali tii întrecându-se care mai de care în a oferi 
numeroase exemple de metode eficiente, cu ajutorul c rora o familie poate s  furnizeze societ ii 
adul i responsabili, cu o gândire critic , inten ii bune i cu dorin a de a reu i în via .  

P rin ii trebuie s  fie parteneri de încredere în educarea celor mici i sunt obliga i s  creeze un 
mediul familial echilibrat, prielnic dezvolt rii i educ rii copiilor. În acest sens, este indicat s  
urm reasc  cele patru direc ii de mai jos: 

 s  identifice obiectivele parentale pe termen lung; 

 s  interac ioneze corect i plin de c ldur  cu micu ii; 

 s  în eleag  gândurile i sentimentele acestora în diferite situa ii; 

 s  caute mereu o solu ie la toate problemele care se ivesc i s  renun e la abordarea punitiv  
a unui conflict. 
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Implicarea p rin ilor în educa ie este obligatorie dac  vor s - i transforme propriii copii în 
oameni responsabili i con tien i, care s  pre uiasc  lucrurile bune în via  i care s  tie cum s  se 
descurce perfect în orice situa ie. Pân  la urm , acesta este scopul ei, nu-i a a? 

Dup  cum am men ionat deja, familia include un pilon relevant în educa ia copiilor, de i nu 
este singurul, deoarece toate func iile sale sunt sus inute de coal . 

Cu toate acestea, exist  situa ii în care exist  dezacord pe ambele p r i ( coal  de familie), ceea 
ce poate duce la termenul e ec colar. Aceasta este situa ia în care multe cercet ri indic  faptul c  
sprijinul familial garanteaz  succesul la începutul colariz rii. 

Nu exist  nici o îndoial  c  familia are func ii educa ionale de baz , unde trebuie s  existe 
întotdeauna afec iune i sprijin ca o regul  fundamental  a coexisten ei zilnice în casa familiei. 

Toate acestea permit o dezvoltare satisf c toare a copilului, care s  permit  înv area normelor, 
dobândirea valorilor, generarea de idei i modele de comportament adaptate la contactul de succes cu 
societatea. 

De asemenea, este important s  se asigure stabilitatea prin rutin  i de a crea noi experien e de 
înv are care aduc copilul s  fie preg tit pentru situa ii în care s  r spund  în mod independent. 

În acest moment se pot observa unele situa ii controversate, deoarece, uneori, familia cere mai 
mult din coal  decât poate da. Prin urmare, este important s  se stabileasc  leg turi bune între familie 
i coal , unde se d  participarea i cooperarea ambelor 

În concluzie, educa ia în familie este vital  în dezvoltarea fizic  i psihic  a oric rui copil. Cel 
mai eficient mod de a-l trata este cu iubire, compasiune i în elegere. Pedepsele îl vor îndep rta de 
p rinte i îl vor înva  cum s  mint  i s  încerce prin orice mijloc s  nu fie prins. Aceste lucruri vor 
duce, mai târziu, la apari ia unui adult iresponsabil, cu multe caren e în orice plan.  

Consider c  rolul colii este foarte important in via a oricarui copil. Pentru întarirea 
ata amentului dintre scoala si copil este nevoie ca parintele sa inteleaga cu adevarat semnifica ia i 
valorile acestui termen, precum si modul in care scoala ajunge sa influenteze dezvoltarea intellectual  
a copilului. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Toma Florina - Profesor Invatamant Prescolar 

Gradinita cu P. P. ,, Lumea Copiilor’’, Constanta 

 

 „P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – 
Bob Keeshan 

 

Educa ia este ac iunea în care rolul principal este ocupat de c tre familie, coal , institu iile de 
cultur , biseric  i mass-media. Acest fenomen poate  fi clasificat în numeroase domenii: educa ie 
colar , familial ,  cre tin , politic , educa ia muncii, democratic  i moral . 

Educa ia incepe înc  din copil rie, unde important este educatorul care este p rintele ideal. El 
nu poate s  gre easc , fiind mereu con tient de importan a i grandoarea misiunii sale. Familia este 
nucleul orient rii educa ionale , ea exercitând o influen  deosebit  i definitiv  asupra copiilor. 

In familie copilul prime te cuno tin e despre natur , societate, depinderi igienice, 
comportament de unde i expresia ,, a avea cei apte ani de acas ’’, deci familia este institu ia 
fundamental  a cre terii i dezvolt rii copilului. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral i estetic. În familie copilul î i formeaz  primele deprinderi de igien  personal  i 
social , aici este obi nuit s  utilizeze factorii naturali precum: aer, ap , soarele pentru bun starea 
organismului. P rin ii sunt un bun exemplu pentru proprii copii, care are cel mai mare impact i cel 
mai lesne exemplu de urmat, mai ales în primii ani de via . Familia este cadrul fundamental în 
interiorul c ruia sunt satisf cute nevoile de baz  ale copilului, atât biologice cât i psihologice i 
sociale. Familia i mediul familial reprezint  veriga de leg tur  a copilului cu societatea i constituie 
matricea care îi imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i morale ale copilului. 

P rin ii au un rol extrem de important în dezvoltarea emo ional  a copilului, ambii p rin i au 
un rol deosebit, atât mama, cât i tat l. Este adev rat c ci în primii ani de via , rolul mamei este mult 
mai necesar i mai complex, fa  de cel al tat lui, dar crescând, copilul va avea nevoie i de modelul 
tat lui, care îi va inspira copilului siguran a de care acesta va avea nevoie pentru a intra în societate. 
Primii ani de via  ai unui copil i implicarea p rin ilor în acest stadiu de nevoie a satisfacerii 
trebuin elor este primordial . În primii ani de via , copilul este dependent de p rin i, în special de 
mam , fiind o etap  de baz  în dezvoltarea sa, deoarece în aceast  perioad  se pun bazele dezvolt rii 
viitorului adult. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din , coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev-profesor-p rinte, este foarte chiar necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Astfel, observ m ca educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  
conlucrare a celor dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra 
dezvolt rii personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul 
c  un copil pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania 
p rin ilor i a familiei, decât la coal . Pe parcursul înaint rii în vârst  î i va mai face apari ia în 
dezvoltarea copilului înc  un factor, mediul social: grupul prietenii i societatea. 

coala este institu ia care organizeaz  tr irea unei experien e de inv are.  Ea urm re te 
atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode i mijloace stiintifice. coala informeaz  i formeaz  
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elevii tinând cont de anumite principii, având grij  s  evalueze modul in care obiectivele au fost 
atinse.  

Prin urmare, coala nu este singurul laborator in care copilul inva  ci doar unul dintre ele, mai 
specializat i competent in domeniul educatiei decat altele.  E bine ca p rintele sa aib  incredere în 
coal , dar pentru ca educa ia copilului sa se ridice la nivelul asteptat, el trebuie sa se implice, s  

colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele si obiectivele propuse sa fie convergente. De 
asemenea, chiar daca ” coala vietii” are un rol important in via a fiec ruia dintre noi, aceasta s-a 
dovedit a fi de multe ori insuficient . De aceea, o educa ie dobandit in mediul colar a reprezentat 
intotdeauna o baz  foarte bun  peste care s-a cl dit experien a de via .  
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IMPORTAN A COLABOR RII DINTRE GR DINI A I FAMILIE 

 

TOMA LAURA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”OVID DENSUSIANU” C LAN                                                 
GR DINI A ”VOINICELUL”C LAN 

 

,,Un copil este ca o s manta de floare…Cât de frumos va cre te, cât de frumos va rodi, depinde 
de gr dinarul care o va îngriji, de ce p mînt i de cât  lumin  i ap  are, de cât e de ferit  de frig, de 
furtun  i de soare prea tare. E atât de pl pând … Cum ai putea s-o rupi ori s  o calci în picioare, 
când e tot ce va mai r mâne în urma ta?” Irina Petrea 

 
Dup  cum bine se tie, familia reprezint  factorul primordial în educarea unui copil i educa ia 

începe în familie, de aceea leg tura dintre g rdini  i mediul familial va trebui s  se întrep trund . 
Educa ia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral i armonioas . 

P rin ii sunt datori s  creasc  copilul, s  se îngrijeasc  de s n tatea, educa ia, înv tur  i preg tirea 
profesional  a acestuia. Aceast  func ie are ca finalitate integrarea eficient  a individului în societate, 
acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

A fi p rinte, într-o perioad  marcat  de profunde i rapide transform ri sociale, este o misiune 
din ce în ce mai dificil . Familia are nevoie de sprijin i sustinere pentru a rezolva problemele ridicate 
de cre terea genera iilor de ast zi. Aceasta nu are întotdeauna cuno tin e psihopedagogice necesare 
educ rii copiilor. Educatorii profesioni ti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activit ile ce le 
desf ur m s  preg tim familia pentru a- i cunoa te copilul, s  o antren m în procesul educa ional. 

Prin activit ile de parteneriat cu p rin ii, ne asigur m un sprijin în propria activitate, o educa ie 
solid  a copilului, iar prezen a familiei în cadrul gr dini ei va fi liantul între copil i mediul 
necunoscut ini ial. Dragostea, familia, coala sunt esen e indispensabile în via a fiec rui om. Ca prim  
veriga a sistemului educativ, familia are responsabilit i clare i diverse. Este foarte important  în 
educa ia din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjur tor, din familie. Tot 
din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele i obiceiurile celor din jur. Individul va 
repeta i va imita persoanele semnificative din via a sa, va avea acelea i p reri, idei, concep ii. 
Calitatea educa iei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educa ie al p rin ilor i al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral i comportamental. 

Func ia principal a familiei - educarea copiilor este deformat  cu largi i dramatice consecin e, 
ast zi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situa ia financiar  grea, violen a, lipsa 
de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata i respect. 
Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag i scump pentru fiecare membru 
al ei, unde persoana ar putea s  se pronun e sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi în eleas , 
sus inut , încurajat , unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci i spiritual. 

De la venirea în gr dini a educatoarea întreprinde activit ti de cunoa tere a copiilor i familiilor 
acestora. Studiaz  dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizeaz  colectivul 
de p rin i alegând comitetul de p rin i i repartizeaz  fiec ruia atribu iile. Stabile te un program de 
activit i cu familia, proiectez  întâlniri individuale i colective, consulta ii, activit i 
extracurriculare. ine leg tura permanent cu p rin ii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, 
prin coresponden a sau prin avizierele i panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a 
dovedit a fi eficient i multumitor pentru ambele p r i. Participarea p rin ilor la activit ile 
demonstrative a permis p rin ilor s  fie proprii evaluator ai copilului i posibilitatea de a-l aprecia 
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inând seama de cerin ele educatoarei cât i a colectivului din care face parte. Serb rile reprezint  o 
alt  modalitate de colaborare cu familia. 

Dac  familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect 
importan a colaborarii cu gr dini a i beneficiile acestei colabor ri, iar implicarea sa în activitatea 
gr dini ei va fi constient , interesant  i reciproc avantajoas .   

Beneficiar în parteneriatul gr dini -familie este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evident  rezultatele acestui parteneriat i î i va descoperi p rin ii ca parte important  a 
educa iei sale. 

Familia educ  prioritar copilul, gr dini a continu  pe coordinate noi tot ce s-a f cut i s-a 
realizat în familie. Lor li se adaug  natura, societatea, via a sub toate aspectele, considerate pe buna 
dreptate, cel mai mare dasc l! 

CONCLUZII 
* Mul i p rin i pretind c  î i cunosc bine copiii, dar nu tiu s  ac ioneze; 
* Unii p rin i folosesc pedeapsa corporal  în aplanarea conflictelor; 
* Alti p rin i pun accent pe asigurarea condi iilor materiale, copiii fiind frustra i pe plan afectiv; 
* Unii p rin i se bazeaz  i pretind doar interven ia educativ  a gr dini ei, necunoscând strategii 

adecvate de ac iune pozitiv  în rela ia cu copiii lor. 
GR DINI A preg te te copiii pentru “adaptarea colara”, adaptare care implica ac iunea de 

modificare, de transformare a copilului pentru a deveni:  
* “apt pentru ” coala;  
* “capabil de” a face fa  cerintelor instructiv-educative; 
 * “de a fi compatibil” sub aspectul disponibilit ilor bio-psiho-sociale;  
* “in acord cu” normele si regulile pretinse de programa colar  pentru dobândirea cu succes a 

“statutului” i “rolului de elev”. 
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“BUNELE MANIERE PENTRU CEI MICI” 

 

Prof. înv. pre colar Toma Maricica 

coala Gimnazial  Strugari / G. P. N. R chiti , Jude ul Bac u 
 

 

“Comportamentul îl face pe om” - calitatea cea mai de pre  pe care trebuie s  o aib  fiecare om, 
aceea de a fi manierat. 

Se afirm , din ce în ce mai des, c  în vremurile pe care le tr im au început s  se altereze tot mai 
mult valorile tradi ionale. Continu m s  tr im într-o lume în care în locuri de distrac ie, tinerii 
danseaz  pe mese, al ii pornesc noaptea pe motociclete cu muzica dat  la maxim de unde r sun  o 
muzic  nepl cut , ra i în cap sau cu plete, o lume în care tân rul nu mai ofer  locul în autobuz celui 
mai în vârst , ci din contr  îl împinge la urcare pentru a- i croi primul loc, etc. - o lume pe care noi 
nu o în elegem i care ne d  senza ia c  înnebunim pe zi ce trece.  

În astfel de condi ii, mai merit  s  ne preocup m de bunele maniere? R spunsul e unul singur: 
buna cre tere nu este i nu va deveni niciodat  inutil , pentru c  ea îl face pe om s  se respecte în 
primul rând pe sine ca apoi s -i poat  respecta pe cei din jur.  

Alterarea comportamentului î i afl  r d cinile în etapa de vârst  pre colar . O tot mai mare 
libertate a copiilor, lipsa de supraveghere inten ionat  i con tient  din partea p rin ilor, par s  fie 
cauzele cele mai frecvente generatoare ale comportamentului nedorit la copil. 

Pornind de la aceste considera ii i de la faptul c  educa ia unui copil nu se limiteaz  doar la a-
l înv a s  scrie, s  citeasc  i s  calculeze, ci i la înv area felului în care trebuie s  se comporte cu 
ceilal i, am ales introducerea unei activit i op ionale care s  pun  bazele unui comportament adecvat, 
adic  a bunelor maniere - acestea fiind cheia c tre succesul social.  

Modelarea copilului, învelirea lui într-un “ve mânt” de valori umane se realizeaz  continuu, 
a a cum zilele s pt mânii curg una dup  alta. Dar a a cum planetele î i urmeaz  cursul pe orbitele lor 
în marile spa ii galactice în jurul m re ului Soare, a a “graviteaz ” în jurul copilului i cei care au 
menirea de a-l ocroti i ajuta: p rin i, bunici, na i, rude, educatori, vecini ..... OAMENI. 

Ochii mari i curio i ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul s u vibreaz  la tot ce este 
melodios. Ve nic neastâmp rat suie voinice te treptele vie ii înso ind parc  cele 7 note muzicale ale 
Gamei DO, înva  respectul dac  este respectat. Nu se împrietene te cu minciuna dac  nu este min it. 
Iube te familia pentru c  aici se “scald ” în iubire. Înva  i solidaritatea dac  cei dragi îl înva  c  
de multe ori oamenii au nevoie de ajutor i în elegere. Înva  c  lacrimile nu sunt ni te “arme” cu 
ajutorul c rora ob ine tot ce dore te, dac  atunci când le folose te iubirea celor din jur nu se transform  
în r sf  nem surat i d un tor.  

“Cei apte ani de acas ” pot fi asocia i i celor 7 pitici care o ocrotesc i o iubesc pe Alb  ca 
Z pada. Nu seam n  unul cu altul, dar în lumea pove tilor e minunat al turi de Mofturil , de Z p cil , 
sau poate al turi de Urechil , de P sîril , de Iepuril  etc. E lumea copil riei! Povestea de sear  aduce 
vise frumoase, glasul cald al mamei înv luie sufle elul mic i lipe te genele mângâiate de mo  Ene.  

i uite a a ajungem s  trecem lin pragul celor 7 ani c tre o alt  lume mirific  - lumea c r lor i 
a colii.  
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ACTIVIT ILE ÎN PARTENERIAT GR DINI -FAMILIE,                                             
CHEIA SPRE DEZVOLTAREA ARMONIOAS  A COPILULUI PRE COLAR 

 

 

TOMA MIHAELA, 

coala Gimnazial  Liviu Rebreanu,                                                                     
Gr dini a cu Program Prelungit „Albinu a” Tg. Mure  

  
 
Un înv mânt de calitate deriv  din implicarea i colaborarea continua a p rintelui i 

educatorilor care intr  în contact cu copilul. Aceast  colaborare trebuie s  fie constant  i continu . 
În momentul în care p rin ii aduc copilul în gr dini  nu tiu ce urmeaz  s  se întâmple acolo. 

Majoritatea caut  o gr dini  renumit , cu cadre didactice cu recomandare, unde s  se fac  activit i 
interesante, cu materiale cât mai variate, cu rezultate bune la momentul intr rii în coal . Dar p rin ii 
nu sunt con tien i de rolul pe care urmeaz  s  îl aib  ei în dezvoltarea copilului pe mai departe, care 
e diferen a dintre un p rinte care se implic  i unul care doar î i las  copilul în gr dini  si îl ia la 
sfâr itul programului. 

De aceea p rin ii trebuie ajuta i i îndruma i pentru a putea în elege i con tientiza rolul 
mediului familial în dezvoltarea copilului, trebuie s  înve e modurile prin care î i pot educa i sus ine 
copiii. Trebuie implica i într-o comunicare constant  i permanent  cu gr dini a, încuraja i  
participe la activit i specifice ale gr dini ei. Aceste activit i trebuie aduse la cuno tiin a p rin ilor 
pentru a putea fi implica i, pentru a- i putea observa copiii în mediul gr dini ei, modul de reac ie al 
acestora i comportamentul în grup.  

Un rol deosebit aici îi revine educatoarei care trebuie s - i foloseasc  tactul, cuno tiin ele i 
instrumentele pe care le are la îndemân  pentru a atrage p rin ii, pentru a-i  con tientiza de rolul lor 
în educa ia propriului copil. 

Educatoarea are i alia i pe care îi poate aduce în ajutor i implica al turi de p rin i : consilierul 
colar, asistenta, logopedul. Iar daca este nevoie poate s  apeleze la speciali ti dispu i s  participle i 

s  se implice în domeniul dezvolt rii copiilor.  
M  voi referi în continuare la modalit ile prin care educatoarea poate crea leg tura p rinte 

gr dini , poate deschide calea spre colaborare i o poate men ine.  
Totul poate începe cu edin ele cu p rin ii, la care educatoarea îsi poate prezenta activitatea, 

nevoile, necesit ile grupei i ale copiilor. Deasemenea îi poate con tientiza pe p rin i de rolul pe care 
îl au ei. La aceste edin e cu p rin ii poate invita speciali ti, psihologi, consilieri colari care s  vin  
cu informa ii pertinente pe nivele de vârst  i dezvoltare. Dar aceste edin e cu p rin ii poate nu sunt 
suficiente sau nu pot fi realizate suficient de des, iar atunci educatoarea poate propune p rin ilor 
proiecte în parteneriat pentru mai mult  implicare i colaborare. 

Prin intermediul acestor proiecte, educatoarea propune p rin ilor un calendar de activit i ce 
urmeaz  a se desf ura de-a lungul anului colar sau mai multor ani colari. În acest calendar 
propunerile de activit i se pot face împreun  cu p rin ii, în func ie de necesit ile cunoscute ale 
copiilor. Activit ile propuse au rolul de a oferi sprijin p rin ilor punctual, în func ie de problemele 
ap rute , sau de a-i îndruma în privin a unor modalit i de abordare a rela iei cu copilul pe parcursul 
dezvolt rii . 

Proiectele de parteneriat cu p rin ii se desf oar  pe baza unui calendar de activit i, care se pot 
desf ura cel pu in o data pe lun , aceste activit i sunt aduse la cuno tiin  p rin ilor . În calendarul 
de activit i pot fi introduce întâlniri de grup , mese rotunde, activit i în comun p rin i i copii. 
Deasemenea pot fi programate întâlniri la care s  participe invita i din diferite domenii care pot oferi 
îndrum ri i solu ii la problemele ap rute. 
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Activit ile în parteneriat cu p rin ii sunt extrem de eficiente atunci când p rin ii sunt implica i 
direct la activit i comune cu copiii. Pot observa modul de desf urare al activit ilor în gr dini  , 
iau cuno tiin  cu multitudinea de activit i din gr dini . Deasemenea î i pot observa copilul i 
comportamentul acestuia în diferite situa ii. În majoritatea cazurilor copiii se comport  diferit în grup 
fa  de acas  sau de grupul restrâns de joac . P rin ii se pot implica în activit i , pot organiza 
activitatea, sau pot participa direct al turi de copii la diferite activit i: citit, activit i artistico-practice 
sau plastice, activit i sportive… 

P rin ii au posibilitatea de a observa copilul altfel, pot descoperi probleme care apar la 
adaptarea copilului la mediul gr dini ei sau dimpotriv  pot descoperi c  un mediu în care copilul e 
încurajat s  fie independent e mai bun decât grija exagerat  de acas  sau din mediul familial. 

Al turi de proiectele în parteneriat cu gr dini a , educatoarea mai poate veni cu propuneri de la 
alte institu ii de educa ie sau dezvoltare fizic  i psihic  pentru copii i p rin i. Astfel poate exista 
oportunitatea unor proiecte care s  dezvolte p rin ilor abilit i necesare de a face fa  cre terii i 
dezvolt rii copiilor. Ace tia pot participa la cursuri teoretice si exemplific ri practice de dezvoltare a 
unor abilit i de rela ionare cu copiii în situa ii greu de gestionat. 

Nu doar p rin ii ci i cadrele didactice pot participa la astfel de proiecte de dezvoltare a unor 
abilit i de gestionare a unor dificult i ap rute în interac iunea cu pre colarii. 

Deasemenea p rin ilor care doresc li se ofer  consiliere psihologic  i psihoterapie pentru 
diverse probleme emo ionale sau comportamentale ap rute. 

Modalit i i oportunit i exist , este foarte important daca se realizeaz  conexiunea cu p rin ii 
i se men ine colaborarea cu ace tia spre binele copiilor. 

Din experien ele avute în ultimii ani de activitate, exist  p rin i care sunt deschi i i implica i 
si p rin i reticen i care sunt greu atra i i implica i. Este foarte important s  se continue orice 
modalitate care func ioneaz  sau s  se schimbe i s  se aduc  mereu ceva nou atunci când lucrurile 
stagneaz  sau colaborarea se poticne te. 

Orice efort venit din cele dou  p r i este doar spre binele i în folosul copilului, iar cei apte ani 
de acas  sunt de fapt ani de colaborare între to i membrii implica i în educa ia unui copil. 
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Educa ia în familie i la coal  

 

Toma Rebeca Gabriela, profesor înv mânt pre colar 

Gradini a Voinicel, Chitila 

 
Bazele educa iei pe care copilul trebuie sa le primeasc  în familie înc  de la primii ani sunt de 

c p tâi deoarece s-a dovedit c  omul, niciodat   nu înva  i nu se dezvolt  atât de mult ca în primii 
ani de via . P rin ii sunt cei pe umerii c rora se a az  aceast  responsabilitate. Ei trebuie s  petreac  
timp de calitate în familie prin jocuri, discu ii, ie iri împreun  cu copiii, sfaturi imbinate cu exemple 
personale pentru a ajuta copilul s  în eleag  de ce este necesar s  aplice unele deprinderi i cuno tin e. 

P rintele este cel mai în m sur  s -i arate prin propriul comportament regulile de baz  ale 
educa iei. Dac  p rintele se limiteaz  doar la sfaturi f r  a demonstra personal cum se aplica, copilul 
va fi dezorientat si nu va ti cum s  se comporte. Copilul are mare nevoie de exemple practice, iar 
p rintele este primul îndrum tor din via a copilului. P rintele este cel care poate crea o relate de 
sinergie cu copilul dezvoltând starea de bine din familie.  

Este foarte important ca parintele s -l în eleag , s -i arate dragoste, s -i vorbeasc  cu blânde e, 
s -i respecte nevoile i drepturile copilului, dezvoltându-i, astfel, stima de sine, încrederea in sine, 
competen e de colaborare si socializare.  

Trebuie s  existe un parteneriat între coal  i familie, pentru a se crea o continuitate a 
influen elor educative asupra copilului i pentru realizarea unui proces educativ de succes.  

coala este institu ia unde se organizeaz  tr irea unor experien e de înv are, urm rind 
atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode i mijloace tiin ifice. 

coala este factorul decisiv pentru formarea unui adult competent care sa contribuie la 
dezvoltarea societ ii. 

Stilul profesorului este foarte important în realizarea unei educa ii de succes la coal , astfel, 
un profesor blând faciliteaz  înv area, într-un mod mai eficient, decât unul autoritar. 

Profesorul poate dezvolta o coal  a încrederii, aplicând cele 7 deprinderi ale profesorului 
eficace, i anume: 

- Fii proactiv; 
- Începe cu gândul la final; 
- Pune prorit ile pe primul loc; 
- Gânde te câ tig-câ tig; 
- Caut  s  în elegi înainte s  vorbe ti; 
- Ac ioneaz  în sinergie (deprinderea cooper rii creative); 
-  Reînnoie te-te constant pentru a face fa  nevoilor fiec rei genera ii. 
Starea de bine pe care profesorul o poate crea în clas   i aplicarea deprinderilor amintite mai 

sus ajut  elevii s  î i dezvolte competentele secolului XXl: Creativitate, comunicare, competen , 
colaborare, empatie etc. 

coala împreun  cu familia pot ajuta la dezvoltarea global  a copilului, preg tindu-l pentru 
nevoile societ ii actuale dar i pentru cele viitoare.  

 

1147



  

ROLUL FAMILIEI I AL GR DINI EI ÎN EDUCA IA COPILULUI 

 

Educatoare, Tomacu Maria,                                                                            
coala Gimnazial  ,,Episcop Doctor Partenie Ciopron” P ltini , jud. Boto ani 

 
Din punct de vedere sociologic, familia este institu ia fundamental  în societate. Ea ofer  

mediul în care copilul se na te, se dezvolt  i se formeaz  pentru via  
Familia constituie un factor esen ial în progresul form rii con tiin ei morale a omului i a 

conduitei sale. Când copilul vine pe lume, este primit de c tre ni te oameni care gândesc, ac ioneaz , 
simt. Ace ti oameni tr iesc i î i dezv luie comportamentul în fa a copilului. 

Ceea ce îi permite copilului s  se emancipeze i s - i dobândeasc  personalitatea este 
sentimentul de siguran  oferit de c tre familie, îns  cu câteva condi ii: s  fie protejat împotriva 
loviturilor din afar , s -i fie satisfacute trebuin ele elementare, s  existe coeren  i stabilitate a 
cadrului de dezvoltare, s  aib  sentimentul de a fi acceptat de ai s i.Ca membru al familiei copilul 
trebuie s  fie iubit, s  d ruiasc  dragoste, iar ca fiin  uman  s  aib  posibilitatea de ac iune. 

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, cump tarea. P rintele este un exemplu pentru copil. 

În formarea moral ,  un rol important îl are „climatul” care este rezultatul raporturilor dintre 
membrii familiei. Aceste raporturi i caracterul lor pot forma climatul pozitiv (favorabil) sau climatul 
negativ (nefavorabil) educa iei. Raporturile dintre p rin i i copiii acestora sunt raporturi educative, 
cu repercusiuni asupra form rii lor, lucru de care ar trebui s  fie con tien i to i p rin ii.. 

P rin ii sunt primii educatori din via a copilului, fapt recunoscut în pedagogie înc  de la 
Komenski, care, în prima carte de educa ie a copilului, considera c  educa ia primit  de acesta pân  
la vârsta de 6 ani, în primul rând de la mama, este determinant  pentru dezvoltarea sa ulterioar . 
Pentru a stimula evolu ia intelectual  a copilului, familia trebuie s -l antreneze într-o serie de 
experien e care s -i precizeze acestuia capacit tile cognitive.În cadrul familiei, copilul î i însu e te 
limbajul. Ca prim factor de educa ie, familia ofer  copilului un procent foarte mare din cuno tin ele 
uzuale: despe plante, animale, obiecte casnice etc. 

Familia se preocup  i de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copilului: spiritul de 
observa ie, memoria, gândirea, aten ia.  Copiii pun cele mai multe întreb ri în jurul vârstei de 3-6 ani, 
iar p rin ii îi ajut  s - i însu easc  un num r mare de cuno tin e, r spunzând cât se poate de corect i 
exact. 

1.Comportamente ale p rin ilor i implica iile lor în formarea copilului 
A.Familia democratic  – autoritate regresiv  pe parcursul cre terii i dezvolt rii copilului ceea 

ce va duce la un adult echilibrat, responsabil. 
B.Familia hiperautoritar  – fac totul pentru ,, a scoate din copil un om deosebit”; copiii au un 

volum mare de sarcini, climatul hipersever deteminând modific ri de personalitate, atitudini de 
protest i revolt . 

C.Familia permisiv  – opus  celei autoritare, ca i consecin e apare deta area între imaginea de 
sine i posibilit ile reale ale copiilor, exacerbarea eului, supraevaluarea propriilor posibilit i. 

D.Familia indiferent  – indiferen , ofer  libertate deplin , se sustrage de la responsabilitatea 
de educare a copilului. Neavând un set valoric, copilul nu va ti dac  e bine sau r u ceea ce face, 
gre eala va fi corect . 

2.Rolul gr dini ei în educa ia copilului 
La prima vedere, gr dini a poate p rea doar un loc de joac , un spa iu unde p rin ii ocupa i î i 

pot l sa copiii. Cu toate acestea, gr dini a contribuie la dezvoltarea psihic  a micu ilor i se 
concentrea a pe diverse abilit i necesare pentru viitor.  
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Înv mântul pre colar a dobândit un con inut instructiv-educativ cu discipline care se 
desf oar  dup  o program  minu ioas  i care urm re te realizarea unor obiective precise privind 
preg tirea copilului pre colar pentru integrarea u oar  i rapid   în activitatea de înva are. 

i copilul pre colar înva , dar pentru el, înv area este un joc. Educa ia pre colar , 
institu ional  este un act psihologic i deosebit pentru egalizarea anselor, pentru perfec ionarea 
activit ii de instruc ie i educa ie în vederea înl tur rii e ecurilor colare i a abandonului colar. 

Da, gr dini a poate p rea doar un loc de joac , dar un loc ce contribuie la dezvoltarea psihic  a 
micu ilor i se concentreaz  pe diverse abilit i necesare pentru viitor.Vârsta pre colar  este un 
moment important pentru dezvoltarea copilului.Copiii devin con tien i de lumea înconjuratoare, 
manifest  curiozitate fa  de ceea ce observ  sau nu cunosc i ajung s  imite comportamentele celor 
din jur 

3.Colaborarea dintre familie i gr dini  
Educa ia din familie a copilului se va continua cu cea din gr dini . La intrarea în gr dini , 

p rin ii sunt cei care de in toate informa iile legate de copil: stare de s n tate, obiceiuri alimentare, 
mod de comportare etc. În acela i timp, gr dini a de ine mijloace specifice pentru valorificarea 
poten ialului fizic i psihic al fiec rui copil. Îmbinarea informa iilor de inute de p rin i cu cele ale 
gr dini ei trebuie s  fie în beneficiul copilului. Pentru o bun  colaborare este nevoie de respect, 
încredere reciproc , de asumare în comun a drepturilor i responsabilit ilor. 

P rin ii trebuie s  reg seasc  un sprijin în serviciile oferite de gr dini , dar s  se simt  i s  
ac ioneze responsabil pentru a colabora cu personalul la orice activitate realizat  pentru i împreun  
cu copiii. 

Colaborarea dintre familie i gr dini  se poate realiza prin: 
- edin ele cu p rin ii care se organizeaz   în cadrul c rora sunt informa i despre regulamentul 

de ordine interioar  al gr dini ei, aspecte legate de programul desf ur rii activit ii în gr dini , 
evenimente importante (excursii, participarea la activit i educative); 

-consilierea educa ional  - consulta ii cu p rin ii în care se discut  individual despre copil, 
despre situa ii speciale (probleme comportamentale, de s n tate etc) sau discu ii cu un grup mai mic 
de p rin i pe teme care s  intereseze grupul; 

-ateliere de lucru cu p rin ii care pot fi organizate sub form  de jocuri, joc de rol, activit i pe 
centre; 

-participarea p rin ilor la activit ile de la grup  
-voluntariatul; 
Educa ia începe în familie, continu  în institu iile de înv mânt i mai apoi pe tot parcursul 

vie ii. 
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Cei apte ani de acas ! 

 

Prof: Tomescu Miodrag-Dan 

coala Gimnazial  Brezni a Ocol 

 
Cei 7 ani de acas  reprezint  oglinda educa iei pe care p rin ii o ofer  copiilor în prima parte a 

existen ei lor. Speciali tii sus in c  regulile de comportament i educa ie oferite în primii 7 ani de 
via  ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Când spunem c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  
salute, s  spun  mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

A a cum procesul de înv mânt începe cu prima zi de coal , educa ia începe din prima zi de 
via  a copilului, ca un proces continuu, care se desf oar  treptat i care trebuie s  in  pasul cu 
fiecare etap  de dezvoltare din via a acestuia. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

De asemenea, p rin ii trebuie s  fie aten i la nevoile de afec iune ale copilului. Dac  au nevoie 
de aten ie i nu o primesc atunci când sunt cumin i, vor începe s  fie obraznici pentru a atrage 
aten ia. Asumarea responsabilit ilor este bine s  înceap  înv ându-i pe copii s - i strâng  singuri 
juc riile sau dându-le sarcini simple precum, s  ajute la a ezarea mesei.  

Copilul nu trebuie îns , ocrotit exagerat. El va fi l sat sa zburde nestingherit , s  se joace, s - i 
inventeze jocurile pentru a nu-i stânjeni posibilit ile de formare i împlinire a personalit ii i pentru  
a nu-i îngr di experien a de via . Activitatea lui va fi supravegheat  dirijat f r  îns  a-l d d ci la tot 
pasul. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 

1150



golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Cei apte ani de acas   

Prof. înv. pre . Tomescu Ramona Marieta 

Gr dini a nr. 1 P. P. Or ova 
 
 
 
Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 

copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas . 

  
Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

 
Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 

acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

 
Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 

ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 
În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 

via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

 
Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 

pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  
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„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor.  

Copii cresc i se formeaz  în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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Familia - factor decisiv în educa ia copilului 
 

 

Prof. Tomici Mihaela Corina,                                                                          
Colegiul Na ional B n ean, Timisoara 

 
 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte dintre 
cuno tiin ele, deprinderile, obi nuin ele de comportament, elevul le datoreaza educa iei primite în 
familie. De aici utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei apte ani de acasa".                  

coala trebuie s  g seasc  o punte de legatur  cu familia, prezent nd p rin ilor noi c i spre 
educa ie n beneficiul copiilor. coala i familia sunt doi factori primordiali n educa ia copiilor .În 
coal  se pun bazele unei personalit i care mai t rziu va fi parte integrant  a unei societ i a c rei 

cerin e se diversific  n permanen  

Nivelul educa ional colar pune bazele form rii psihosociale a copilului. Din copilul 
individualist i timid, sau invers, introvertit, el se formeaz  dup  cerin ele societ ii, grupului din care 
face parte, preg tindu-se pentru via a „adult ”. Noi ca profesori avem un rol foarte important în a-l 
îndruma pe elev în formarea propriei personalit i într-un mediu social corespunz tor i propice lui. 
Dar realiz m c  nu suntem doar noi cele care au acest rol.  

Familia trebuie s  îl sprijine în continuare chiar dac  petrece majoritatea timpului la coal , 
departe de cas . Pentru o formare cât mai armonioas  i benefic  propriului copil p rintele trebuie s -
i exercite dreptul de p rinte i la coal . Sunt multe familii care spun c  sunt mult prea ocupate pentru 

asemenea lucruri, bucurându-se tiind c , copilul lor este într-un mediu sigur. Aici intervine 
profesorul care trebuie s  aduc  la cuno tin  p rintelui c  e mai mult de atât i c  misiunea lui de a-
l forma pe elev nu s-a încheiat fiind preluat  de coal . Rolul colii este de fapt de a-i ajuta pe p rin i 
în formarea i educarea propriilor copii. Rolul principal r mânând tot familie. 

Toate aceste motiva ii conduc c tre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare 
sus inuta a familiei, iar programul educativ s  fie cunoscut i nteles de c tre parin i i realizat printr-
o colaborare str ns  ntre institu ia familial  i cea colar . 

Familia are o influen  deosebit  asupra copiilor, care dobândesc mult mai repede i mai usor 
cuno tin e despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, societate i natur  de la persoanele 
apropiate, cu autoritate în via a lor, decât de la profesori sau necunoscu i. Familia are un rol foarte 
important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere intelectual, cât i fizic, moral i estetic. 

Familia se preocup  de dezvoltarea fizic  a copiilor. Ea asigur  hrana i îmbrac mintea copiilor, 
le creaz  condi ii cât mai bune de odihn  i se ingrije te de s n tatea lor. Un regim ra ional de via a 
nu poate avea decât urm ri pozitive asupra dezvolt rii sale fizice. Familia îi formeaz  copilului 
primele deprinderi de igien  personala i social  i îl obi nuie te s  utilizeze apa, aerul, soarele pentru 
bun starea organismului. În cadrul familiei copilul î i însu e te limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului i corectitudinea exprim rii copilului depind de munca depus  de parin i în aceasta 
directie. Ca prim factor de educa ie, familia ofera copilului marea parte din cuno tintele uzuale (ex: 
despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupa i de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt  spiritul de observa ie, memoria i 
gândirea.  

Parin ii încearc  s  explice copiilor sensul unor fenomene i obiecte pentru a le putea întelege. 
Copiii pun cele mai multe întrebari în jurul vârstei de 3-6 ani, iar p rin ii îi ajut  s - i însu easc  un 

1154



numar mare de cuno tin e, r spunzând cât se poate de corect i exact.  În familie se formeaza cele 
mai importante deprinderi de comportamant: respectul, polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în 
vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate. În realizarea acestor 
sarcini, modelul parental ajuta cel mai mult; p rintele este un exemplu pentru copil.                         

Parin ii le spun copiilor ce e bine i ce e rau, ce e drept i ce e nedrept, ce e frumos i ce e urât 
în comportamente. Aceste no iuni îl ajutâ pe copil s  se orienteze în evaluarea comportamentului s u 
i a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrum  s  fie sociabil, s  fie un bun coleg i prieten. 

 

Familia contribuie i la educa ia estetic  a copilului. Parin ii sunt cei care realizeaz  contactul 
copilului cu culorile i mirosul florilor, cântecul p s rilor, verdele câmpului, cu tradi ii, obiceiuri 
stravechi. 
 

  

BIBLIOGRAFIE: 

 

1) Vr sma , E., Consilierea i educa ia p rin ilor, Bucure ti, Editura Aramis, 2002 
2) Bunescu Gheorghe, Democratizarea educa iei i educa ia p rin ilor, www.leducat.ro 
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EFICIEN  I CALITATE ÎN RELA IA COAL  – FAMILIE 

Prof. înv. primar: Tomi a Gheorghi a 

coala Gimnazial  Giurgi a 

 

Educa ia în familie este o parte integrant  a educa iei. Factorul care exercit  cea mai mare 
influen  asupra copiilor, al turi de coal , este familia. 

Atunci când p rin ii, elevii i ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri 
în educa ie, se creeaz  în jurul elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze. 

Parteneriatele trebuie v zute ca o componenta esen ial  în organizarea colii i a clasei de elevi. 
Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simpl  activitate cu caracter op ional sau o problem  de 
natura rela iilor publice. Obstacolele rela iei coal -familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, 
atât între p rin i, cât i la profesori i administratori colari) sau de ordin material (rela ia coala-
familie cere un surplus de efort material i de timp). 

Se pot deosebi trei etape în evolu ia rela iei familie- coal :  

a. etapa colii autosuficiente: coala este considerat  o institu ie închisa, care nu influen eaz  
mediul familial i nu se las  influen at  de el 

b. etapa de incertitudine profesionala: profesorii încep s  recunoasc  influen a factorilor 
familiali asupra rezultatelor colare dar p rin ii continu  s  cread  c  coala este autosuficient .  

c. etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: p rin ii i profesorii descoper  împreun  c  
neîncrederea este pu in câte pu in înlocuit  cu încrederea unora fa  de al ii. 

Atunci când p rin ii, elevii i ceilal i membri ai comunit ii se consider  unii pe al ii parteneri 
în educa ie, se creeaz  în jurul elevilor o comunitate de suport care începe s  func ioneze. 
Parteneriatele trebuie v zute ca o componenta esen ial  în organizarea colii i a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simpl  activitate cu caracter op ional sau o problem  de natura 
rela iilor publice. 

În ceea ce prive te rela ia coal -familie se impun deschideri oferite p rin ilor privind aspectele 
colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele medicale, juridice etc. 

Obstacolele rela iei coal -familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între p rin i, 
cât i la profesori i administratori colari) sau de ordin material (rela ia coala-familie cere un surplus 
de efort material i de timp). Dificult ile pot rezulta din ideile divergente privind: responsabilitatea 
statului i a familiei privind educa ia copiilor; libertatea de alegere a colii de c tre p rin i sau 
unicitatea înv mântului; impactul mediului familial asupra rezultatelor colare ale copilului; 
randamentul pedagogic i datoria parental ; participarea p rin ilor la gestionarea i procesul 
decizional din institu ia colar . Se consider , în general, c  problema este de atitudine; este dificil 
de pretins, atât la p rin i, cât i la profesori, c  rela ia de colaborare coal -familie (nu)este doar un 
"drept de op iune".  

Repro urile care li se fac p rin ilor privind colaborarea cu coala sunt: apatia (nu vin la reuniuni 
anun ate); lipsa de responsabilitate (a teapt  ini iativa profesorilor); timiditate (lipsa de încredere în 
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sine); participare cu ingerin e (critica cu impertinen  coala); preocup ri excesive (exclusive) pentru 
randamentul colar (notele copilului); rolul parental r u definit (nu în eleg corect func iile i rolurile 
în educa ia copilului); contacte limitate cu coala (numai în situa ii excep ionale, de criza în 
comportarea copilului); conservatorism (reac ii negative la idei noi), activitatea cu p rin ii are un 
caracter neorganizat, sporadic i la întâmplare sau este ignorat  în multe coli. 

Informarea i formarea p rin ilor în ceea ce prive te colaritatea copilului presupune, cel pu in, 
ca fiecare p rinte s  cunoasc : obliga iile legale privind educa ia copilului; drepturile de care dispune 
pentru educa ia copilului; importan a atitudinii lui pentru reu ita colar  a copilului; metodele de 
colaborare cu coala. În acest scop este necesar un dialog între profesori i p rin i; profesorii trebuie 
s  primeasc  o preg tire în materie de rela ie cu p rin ii iar competen a lor în aceasta materie trebuie 
considerata ca o aptitudine profesionala; p rin ii trebuie s  fie preg ti i pentru a juca rolul lor educativ 
în cooperare cu profesorii; colile trebuie sa asigure (asocia iilor) p rin ilor asisten a necesar .  

Cooperarea profesor-p rinte în beneficiul elevului individual nu se poate substitui particip rii 
p rin ilor la gestiunea scolii, din mai multe motive: p rin ii sunt responsabili legali ai educa iei 
copiilor lor, deci trebuie s  aib  posibilitatea de a influenta natura acestei educa ii; modelele 
participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative i la orientarea adapt rii colii la 
schimb rile din societate; este necesara o influen are pe plan local asupra rezolv rii problemelor 
locale i luarea deciziilor la nivelul cel mai de jos cu putin ; este necesar  contrabalansarea 
"îndep rt rii" (indiferen ei) guvernamentale; cei care sunt afecta i de o decizie trebuie s  poat  avea 
o influen  asupra ei; dezechilibrele balan ei grupurilor de interes trebuie s  fie corijate autorizând 
persoanele interesate sa fie reprezentate dup  importan a implic rii lor în institu ia colar ; 
participarea trebuie s  fac  apel la competen ele locale; participarea poate stimula ini iativele i 
inova iile. 

Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie- coala i participarea la gestiunea colii, cât i 
pentru educa ia p rin ilor îl au asocia iile de p rin i, a c ror finalitate este, în principiu, protec ia 
copilului prin educa ie. 

Numai în elegând realitatea în forma ei de existen  actual  i nu raportat  la valori care nu mai 
corespund, putem s  îi ajut m pe copiii no tri în procesul lor de adaptare i de integrare în societatea 
de mâine.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

o Bunescu Gheorghe, „ coala i valorile morale”, EDP, R:A:, Bucure ti, 1998  
o incan E., Alexandru Ghe., „ coala i familia”, Editura „Gheorghe – Câr u Alexandru”, 

Craiova, 1993 
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Colaborarea familie – gr dini  

Tomulescu Florentina Cornelia 

GPN”ORIZONT”, RM. S RAT, jude   BUZ U 

 
Dac  în primii ani ai dezvolt rii sale copilul sufer  numai influen ele familiei, dup  trei ani 

sarcina educ rii lui se împarte între familie i gr dini . În ac iunea de colaborare dintre educatori i 
p rin i, evident rolul conduc tor îi revine educatorului. Pentru aceasta, educatorul trebuie s  fie 
cooperant, s  manifeste afectivitate i dragoste fa  de copil, dar i în elegere i receptivitate fa  de 
situa iile p rin ilor.   

 
Chiar daca presiunile familiei asupra gradinitei se exercita in modalitati si grade diferite de la 

o unitate de invatamant la alta si de la un cadru didactic la altul, in ansamblul lor, aceste presiuni se 
refera la: 

 
 presiuni temporale i spa iale – oblig  gradinita la reconsider ri ale orarelor (care trebuie puse 

în acord cu orarele profesionale ale p rin ilor, cu nevoile de petrecere a timpului liber, cu nevoile de 
informare ale p rin ilor), la redefinirea spa iilor educationale sau la prelungiri ale activit ilor 
educative în durate i spa ii extra- colare (cadrele didactice discut  cu p rin ii despre activitatea 
copilului la ie irea din gradinita: pe strad , la magazin, la o reuniune monden , la telefon, etc.) 

 cre terea complexit ii rolului cadrului didactic: devine partener de dialog pe teme diverse, 
consilier în probleme psiho-pedagogice sau familiale, asistent social, etc) 

 activitatea cadrelor didactice care sub presiunea unor a tept ri venite, în mod diferit din partea 
p rin ilor, tr iesc sentimentul insecurit ii i caut  s  se protejeze limitând „amestecul” p rin ilor în 
via a gradinitei.  

 reconstruc ia continu  a rolurilor care se negociaz  în experien a cotidian : modificarea 
conduitei în raport cu un copil anume i familia acestuia, modificarea strategiilor educative generale, 
ca urmare a reac iilor p rin ilor. 

 apari ia unui nou factor de evaluare i control al activit ii cadrului  didactic, determinat de 
p trunderea p rin ilor în gradinita, de participarea la activit i didactice.  

 l rgirea permanent  a orizontului informa ional, pedagogic i cultural ale cadrului didactic, 
fapt care poate aduce satisfac ii, dar i disconfort psihic. 

 
Influen ele/presiunile prezentate eviden iaz  impactul reciproc al celor dou  instan e educative, 

familie i gr dini , ca i ambivalen a sa, care fac ca multiplicarea i diversificarea leg turilor s  fie 
dorite de toat  lumea, dar în acela i timp, s  genereze tuturor sentimente de insecuritate i s  conduc  
la strategii de limitare sau chiar de evitare, venite din ambele p r i. 

Colaborarea familie- gr dini  este foarte important .  În primul rând familia este cea care 
decide unde i când s  duc  copilul la gr dini ; familia este cea care decide ce form  de gradini  va 
urma copilul în func ie de necesit ile ei- cu program normal sau prelungit, chiar s pt mânal/ de stat 
sau privat / tradi ional sau aplicant  a unei alternative educa ionale.  

Unitatea noastr  d ruie te fiec rui p rinte ce î i aduce copilul  la una din cele 4 grupe aplicante 
a Alternativei educa ionale Planul Jena un  ghid  informativ pentru p rin i numit    

 
”COPILUL MEU MERGE LA GR DINI  !” Aceasta este o modalitate de a prezenta date 

despre grup , despre organizarea zilei, ce anume va înv a copilul la gr dini , cum este valorificat   
i valorizat   fiecare achizi ie acumulat , dar i ce drepturi i îndatoriri are familia. 
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În cele ce urmeaz  voi prezenta aceste drepturi i îndatoriri: 
 
Drepturile p rin ilor 
 
În calitate de membru al comunit ii educative – gr dini a-, Dumneavoastr  ave i drepturi 

garantate de Legea Educa iei Na ionale ( Legea nr. 1/2011 ). 
 
Enumer m câteva dintre drepturile pe care le ave i: 
 
 Ave i  dreptul de a fi informat în mod direct i regulat , asupra progresului i a eventualelor 

dificult i înregistrate de copil, asupra m surilor menite s  contribuie la ameliorarea st rii de fapt, sau 
de dezvoltare. 

 Ave i dreptul de a participa la activit ile grupei i ale gr dini ei, f r  a le perturba în vreun 
fel . 

 Ave i dreptul de a v  implica în activit ile grupei i ale gr dini ei, de a acorda sprijin 
profesorului grupei, de a contribui la buna desf urare a activit ilor extra colare. 

 Ave i dreptul de a veni cu sugestii, propuneri privind organizarea activit ilor grupei, ale 
gr dini ei, de îmbog ire a ofertei educa ionale. 

 Ave i dreptul de a fi consultat în privin a unor decizii privind activit ile grupei, gr dini ei. 
 Ave i dreptul de a fi ales ( i de a alege) ca reprezentant al comunit ii educative a p rin ilor 

în comitetul de p rin i de la nivelul grupei, în Consiliul reprezentativ al p rin ilor de la nivelul unit ii, 
în organismele de conducere colectiv  a unit ii: Consiliul de Administra ie, Comisia de Evaluare i 
Asigurare a Calit ii. 

 
Al turi de  drepturi i ... îndatoriri! 
 
Enumer m câteva îndatoriri pe care le ave i în calitate de p rinte: 
 de a respecta Regulamentul de Ordine Interioar  din gr dini  
 de a respecta drepturile tuturor copiilor din gr dini , inclusiv a celor cu nevoi educative 

speciale, indiferent de etnie, gen, statut social al p rin ilor, stare material  a familiei, religie,   
sprijinând colectivul unit ii în aplicarea Principiilor Educa iei Pentru To i, a celor specifice Educa iei 
Incluzive.  

 de a respecta personalul didactic i pe cel nedidactic din gr dini , profesorii colaboratori, pe 
ceilal i p rin i 

 de a comunica civilizat orice neajuns pe care îl constata i 
 de a respecta programul zilnic, ora de sosire i de plecare a copilului  
 de a anun a profesorul grupei asupra eventualei imposibilit i  de a aduce copilul la gr dini  
 de a comunica profesorului grupei orice detaliu privind starea de s n tate a copilului, 

eventuale restric ii, alergii, etc. 
 de a re ine copilul la domiciliu la cel mai mic semn de îmboln vire 
 de a prezenta aviz epidimiologic de la medicul de familie, la revenirea la gr dini , dup  o 

perioad  de absen  a copilului pe motive medicale 
 de a înapoia Caietul de coresponden  cu semn tura de luare la cuno tin  a celor comunicate 

de c tre profesorul grupei 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 

- Dima, Silvia, (si col.), Revista Inv mântului Pre colar, Bucure ti 2007-lectura selectiv  
- Voiculescu, Elisabeta,  Pedagogie pre colar , Editura Aramis, 2009 
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ROLUL P RIN ILOR I A COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar – Tonea Adriana 

coala Gimnazial  nr. 1 Todire ti, jud. Ia i 
 
 
 
În perioada pre colar  i colar  copilul dobânde te cele mai multe abilit i pe care le folose te 

mai apoi ca adult în via a de zi cu zi. Adul ii care au de crescut, îngrijit i de educat copii trebuie s  
în eleag  c  dezvoltarea abilit ior socio-emo ionale ale acestora este prioritar , deoarece aceste 
abilit i le garanteaz  adaptarea la vârsta adult . Aceste priceperi se înva  i se dezvolt   în cadrul 
rela iilor pe care colarul le are cu persoanele importante din via a sa: p rin i, familie, educatori, rude, 
prieteni de joac  etc. Comportamentul copiilor i atitudinile sale sunt, f r  îndoial , influen ate de 
felul în care adul ii gândesc i î i exprim  gândurile.  

 
Dezvoltarea social , dar i cea emo ional  înseamn  începutul vie ii sociale a copilului, 

capacitatea acestuia de a interac iona cu adul ii i copiii, dar i felul în care ei privesc lumea din jur 
i pe ei în i i. Pentru reu it  social  i colar , copilul trebuie s  î i dezvolte capacitatea de în elegere, 

exprimare i control a propriilor emo ii, de a în elege i reac iona adecvat la emo iile celorlal i, dar i 
încrederea în propriile for e.  

 
Dezvoltarea socio-emo ional  a copilului este important  pentru formarea unei personalit i 

armonioase. Copilul care are abilit i socio-emo ionale se va dezvolta i va deveni un adult 
responsabil i împlinit. Dac  dezvoltarea fizic  se produce în mod natural, dezvoltarea social  i 
emo ional  are nevoie de sprijinul p rin ilor i al cadrelor didactice (educatori, înv tori, profesori) 
i presupune timp, r bdare i pricepere. 

 
Familia simbolizeaz  locul unde copilul se dezvolt  i în mijlocul c reia petrece mult timp, 

unde devine practic fiin  sociabil . Familia are un rol deosebit în dezvoltarea copiilor; de aceea, rolul 
familiei este acela de a preg ti copilul pentru via , iar pentru realizarea acestui scop familia ar trebui 
s  ofere copiilor un cadru benefic în care ace tia s  î i formeze primele principii de via  i în care s  
î i formeze deprinderi pentru transmiterea principalelor cuno tin e asupra realit ii. Pe lâng  familie, 
i rolul colii este important în formarea copilului, oferind suport pentru fructificarea poten ialului 

psihic i fizic al fiec rui copil, favorizând descoperirea propriei identit i de c tre fiecare copil i 
formându-i o imagine de sine pozitiv . 

 
Adul ii pot influen a comportamentul copilului deoarece, de cele mai multe ori, copilul înva  

mai mult din ceea ce fac adul ii i mai pu in din ceea ce spun ace tia. Imit  sau împrumut  de la adul i 
comportamente, calit i, defecte. Ac iunile adultului îi dirijeaz  copilului dezvoltarea social  i 
emo ional , asigurându-i totodat  cadrul form rii încrederii în sine, de aceea este este necesar ca 
fiecare copil în parte s  aib  de un reper extrem de valoros i foarte credibil de comportament.  

 
A adar, familia are un rol esen ial în evolu ia copilului, atât pe plan educativ, cât i socio-

afectiv. Familia este cadrul în care se formeaz  personalitatea copilului ca viitor adult. Familia este 
cea care îi ofer  copilului educa ia de baz , urmând ca coala s - i pun  amprenta final .  
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Familia, temelia educa iei 

Prof. Topalu Daniela 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Delfinul Constan a 

 

Educa ia este cea care ne pune pe o treapt  net superioar  în fa a celor între care convie uim i 
ne ducem traiul pe acest p mânt, cea care ne diferen iaz  i care ne ajut  s  facem fa  tuturor 
provoc rilor din via a noastr . Un termen atât de comun i totodat  atât de diferit care î i pune 
amprenta asupra noastr  înc  din prima etap  a vie ii.  

Debuteaz  în sânul familiei apoi se completeaz  i se îmbin  armonios în timpul colii prin 
contribu ia adus  de dasc lii no tri. 

Totul începe cu cei apte ani de acas , perioad  care te duce cu gândul la perioada cea mai 
armonioas  a vie ii, perioada în care copilul este înzestrat cu cele mai san toase obi nuin e, dobândite 
în sânul familiei, cea care de cele mai multe ori abia a teapt  sosirea pe lume a noului membru.  

Supriza, imprevizibilul abia acum î i face cunoscut  prezen a prin simplul fapt c  cele mai 
ginga e, mai dragi i mai fragile fiin e î i fac apari ia f r  manual de utilizare. P rin ii în general 
preocupa i de propria existen  sunt pu i în situa ia în care trebuie s  educe o minte nou  în continua 
formarea i care absoarbe tot ce o înconjoar . Fiecare copil este unic i cu dificult ile proprii, 
dificult i provenite din ni te metode de lucru i demersuri asupra sa, total neadaptate pentru nevoile 
i trebuin ele proprii. 

Familia este prima coal  a copil riei, urm rile educa iei din copilarie r mân toat  via a. Acum 
copilul î i formeaz  primele reprezent ri depre sine, despre mediul înconjur tor, via  i rela iile inter-
umane. Tot în sânul familiei copilul î i formeaz  opiniile personale i atitudinea fa  de munc . 
P rin ii sunt modele comportamentale pentru copii, demne de urmat.  

Familia trebuie s  reprezinte poarta spre viitor a copilului, este parte a sistemului de educa ie 
deoarece include dezvoltarea personalit ii, unul dintre mediile de socializare i educa ie deoarece îl 
pune pe copil în multiple situa ii i poate ac iona asupra copilului cu cela mai complexe i fire ti 
mijloace.  

Tot familia este cea care aduce în via a copilului primele norme i reguli de conduit , dar i un 
climat socio-afectiv necesar trebuin elor i necesit ilor sale. Aceast  institu ie numit  familie este 
cea care reprezint  primul model social al copilului cu influen  hot râtoare asupra conceptului despre 
via , asupra modului de rela ionare i comportament cu diferite norme i valori sociale. 

Familia reprezint  privilegiul i piatra de temelie a celor noroco i s  o aib , a celor noroco i 
care se pot dezvolta în interiorul ei i care se pot bucura de toate beneficiile traiului într-o familie. 

Despre importan a avantajelor de a tr i într-o familie pot depune m rturie mii, zeci de mii, 
milioane de suflete care au fost nevoie s - i creeze propriile mecanisme de adaptare la mediul social 
i cultural, care au înv at s  lupte singure într-o mare de frici i angoase izvorâte din lipsa 

apartenen ei la cea mai important  celul  a societ ii, familia. Pentru to i ace ti copii,  

Statul a încercat s  in  loc i de mama i de tat , iar ei suflete singure au înv at s  se bucure 
de fiecare moment care venea cu o bucurie, de fiecare gest de bun voin  din partea noastr , a 
str inilor. 
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Familia este cea care pune bazele educa iei, cea care formeaz  deprinderi de autonomie 
personal , social  i stimuleaz  eficient fiecare copil preg tindu-l pentru noua etap  din via a lor, 
etapa colar  în care profesorii continua într-o manier  tiin ific  i metodic  dezvoltarea materiei 
umane. 

 

 

1.  M. ZLATE, 2000, Fundamentele psihologiei, Ed. Pro Humanitate; 
2. E. VERZA, F. E. VERZA, 2000, Psihologia vârstelor, Ed. Pro Humanitate; 
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Cine îmi educ  copilul? 

 

Prof. Psihopedagog Totolici - Rusu S ftica 

coala Gimnazial  Special  „Constantin P unescu” Tecuci, Jude ul Gala i 

 
De nenum rate ori ne este dat s  auzim, în diverse situa ii cu caracter negativ cuvintele: „A a 

te-au educat la coal ?” Plecând de la aceste cuvinte, apare întrebarea: Cine este responsabil de 
educa ia copiilor? Oare acest  sarcin  revine în totalitate doar colii sau i p rin ilor?  

R spunsul este clar: educa ia copilului începe din prima sa zi de via , când familia joac  rolul 
principal i continu  la gr dinit / coal , odat  cu înaintarea în vârst  a acestuia, f când astfel din 
familie i coal  parteneri egali în ceea ce prive te educa ia copilului. 

Lumea în care tr im trece prin nenum rate schimb ri în toate domeniile i pe toate palierele. 
Pentru de a-i ajuta pe copii s  se dezvolte, este nevoie de o permanent  colaborare între cei doi factori 
principali implica i în educarea copiilor – familia i coala. 

Unele din aspectele importante ale rela iei dintre coal  i familie au în vedere cunoa terea 
informa iilor legate de starea de s n tate fizic  i mental  a copiilor, de procesul de înv are, de 
cauzele care pot duce la dificult i de înv are, etc. 

Prezen a activ  i implicarea p rin ilor în via a copilului pe perioada colarit ii, asigur  într-o 
mare m sur  cre terea randamentului pe plan educational. 

E ecurile pot avea cauze multiple. coala poate depista cu obiectivitate aceste cauze i poate 
interveni în diverse situa ii prin diverse metode pentru prevenirea e ecului (consiliere p rinte/copil, 
prin vizite la domiciliu, activit i comune coal -elev-familie).  

Nu de pu ine ori, au existat cazuri: în care elevi care aveau posibilit i, au evoluat extrem de 
lent din cauza lipsei de interes a familiei; elevi care au fost angrena i în activit i extra colare multiple, 
în detrimentul activit ilor colare; elevi care nu au un program stabilit în anumite limite i folosesc 
excesiv televizorul/calculatorul/telefonul, datorit  unui control ineficient al p rin ilor; p rin i 
nemul umi i de rezultatele copiilor, care pun rezultatele slabe doar pe seama p rin ilor; p rin i total 
dezinteresa i de rezultatele copiilor; p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau 
s  scrie cât mai mult, ceea ce poate duce la un randament slab al memoriei, nervozitate, frustrare, 
irascibilitate; p rin i permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia au note 
bune, etc.  

Stabilirea unui acord între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie fundamental  a bunelor 
rezultate i al succesului colar. 

Un rol important îl au întâlnirile cu p rin ii. În cadrul acestora, cadrele didactice precizeaz  cum 
se poate face supravegherea copilului, cum se pot urm ri metodele de înv are, cum i când sepoate 
face verificarea frecven ei la ore. 

Înv area poate fi sus inut  acas  prin impliacrea p rin ilor în via a colilor în care studiaz  
copiii lor, încurajând participarea la lec ii a acestora, sus inând constant interesul pentru activittea de 
înv are în general i l rgindu- i totodat  propriile abilit i parentale. 

Familia este cea care intr  prima în contact, înc  de la na tere cu copilul. Ei îi revine deci 
responsabilitatea într-o prim  faz  de a-l ghida pe copil, de a-i organiza eficient timpul, de a-i 
r spunde la întreb ri, de a discuta cu el despre lucrurile care îi fr mânt , s  îi aprecieze eforturile i 
reu itele, s  îl încurajeze, punând astfel bazele devenirii sale ca om, pentru ca acestea s  fie apoi 
înt rite i dezvoltate pe toat  perioada colarit ii, de c tre coal . 

Leg tura dintre familie i coal  se poate forma i consolida prin intermediul edin elor cu 
p rin ii, lectoratelor cu p rin ii, consulta iilor i al convorbirilor în grup sau individuale, fi ele psiho-
pedagogice ale elevilor, activit ilor extra colare organizate cu diverse ocazii. 
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În concluzie, factorii majori care contribuie la formarea personalit ii copilului sunt familia i 
coala. Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul se afl  într-un raport de dependen  

material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , î i poate 
dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ care 
preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor  

 
 

Prof. Tr il  Cornelia 

coala Gimnazial  ,,Mihai Eminescu” Alexandria 

 
”Educa ia unui copil const  în ceea ce tr ie te copilul in familie. Copilul tr ie te faptele             

p rin ilor  i mesajul din spatele frazelor care i se spun.” Eric Berne 
 
P rin ii au un impct direct i durabil asupra copiilor i joac  un rol cheie în sus inerea educa iei 

lor.Participarea activ  a p rin ilor în educa ie, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar  i ob inerea unor rezultate mai bune. Acest lucru se traduce,de asemenea, în beneficii 

economice i sociale pe termen lung. 
P rintele este partenerul cheie în educa ia copiilor, iar rolul lui nu este doar acela de a face 

temele i de a le corecta, ci i de a-i ghida i de a le crea un climat favorabil, astfel încât ace tia s  se 
dezvolte armonios. 

P rin ii i educatorii au un interes crescând fa  de în elegerea personalit ii copiilor i, nu de 
pu ine ori, întâlnim adev rate ciocniri între viziuni complet diferite, chiar antagonice, precum: 

 
“To i oamenii se nasc buni, dar pot deveni r i pe m sur  ce cresc”; 
“To i copiii sunt r i i nu pot deveni buni decât dac  îi educi cu o mân  de fier”; 

 
P rin ii sunt deosebit de interesa i s  în eleag  personalitatea copiilor lor pentru a lua cele mai 

bune decizii cu privire la alegerea colilor, a activit ilor extra colare i pentru a în elege cum s  
gestioneze comportamentele dificile i inadecvate ale copilului sau cum s  îl ghideze mai bine în 
parcursul s u. În secret, mul i p rin i î i doresc s  cunoasc  mai bine “butoanele” secrete ale copiilor 
lor, pentru a ti cum s  le “ac ioneze” mai eficient… Cadrele didactice î i doresc s  în eleag  mai 
bine personalit ile elevilor lor, pentru a-i îndruma i a-i implica mai adecvat i mai eficient în 
activit ile colare. 

Întreaga societate este responsabil  pe deplin, fiecare cu alt  m sur , de modul în care form m 
caracterul i personalitatea copiilor. De ei va depinde cândva viitorul nostru, al lor i al copiilor lor. 
Educatia trebuie s  se fac  cu discern mnât i în elepciune. S  se faca încet-încet la început pe baza 
asimil rii. "Nu înva  (puii) noii n scu i zborul perfect într-o singur  zi, ci o dat  îi scoate afar  numai 
atât cât este necesar s -i scoat  afar  din cuib, alt  dat  iar i dup  ce s-au odihnit mai întâi, îi înva  
s  zboare mai sus si astfel lini tit i încet-încet îi conduce la în l imea care trebuie" - Sfântul Ioan 
Gur  de Aur. Acest pasaj arat  c  instruirea nu este simplu predarea anumitor adev ruri, nici str dania 
ata amentului copiilor fa  de mediul familial, ci prin discern mânt i în elepciune are loc 
desprinderea  copiilor de dependen a p rinteasc . P rintele are îndatorirea s  înve e copiii s  abordeze 
societatea cu toate problemele i lucrurile ei ciudate. 

P rin ii i profesorii trebuie s  tie care este diferen a dintre cuvintele care demoralizeaz  i 
cele care dau curaj, dintre cuvintele care incit  la confruntare i cele care invit  la cooperare, dintre 
cuvintele care îl pun pe copil în imposibilitatea de a gândi sau de a se concentra i cuvintele care 
desc tu eaz  dorin a fireasc  de a înv a. 
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Când p rin ii le ofer  copiilor empatie i îi ajut  s  fac  fa  sentimentelor negative precum 
furia, triste ea i frica, p rin ii cl desc pun i spre loialitate i afec iune. În acest context - de i 
respectivii adul i stabilesc eficient limite pentru copii - comportamentele indezirabile nu mai 
constituie o preocupare major  acolo. Conformarea, ascultarea i responsabilitatea vin dintr-un 
sentiment de iubire i conectare, pe care copiii îl resimt în interiorul propriei familii. 

Prin „sursa puterii", eu în eleg acel unic element din cadrul rela iei p rinte-copil care face 
posibil ca p rintele s -i impun  copilului limite privind comportamentele inadecvate. Din când în 
când, to i copiii au nevoie i î i doresc s  tie cum le este (sau nu) permis s  se comporte fa  de al i 
oameni. Pentru unii p rin i, sursa puterii lor vine din amenin are, umilire sau b taie. Al ii, care sunt 
ultrapermisivi, tr iesc cu senza ia c  n-au nicio putere asupra copilului. Îns  pentru p rin ii care sunt 
antrenori emo ionali, sursa puterii e leg tura emo ional  dintre p rinte i copil. 

Copilul trebuie sa simt  c  prime te la fel de mult  c ldura emotional  i grij , indiferent dac  
are realiz ri colare bune sau slabe. De folos pentru dezvoltarea copilului este urmatoarea pozi ionare 
fa  de el: „De i coala este important , noi te sus inem (iubim) indiferent cât de bun e ti la coal . 
Rela ia noastr  cu tine nu depinde de realizarile tale”. Atunci când copilul simte acest  pozitie din 
partea p rintilor, nu exist  necesitatea de a verifica dragostea p rin ilor, testându-i dac  p rin ii înca 
îl mai iubesc chiar si atunci când e ueaz  din punct de vedere colar. În afar  de aceasta, copilul nu 
mai are nevoie s  câ tige ate tia p rin ilor prin realiz ri colare slabe. De îndat  ce copilul observ  ca 
p rin ii s i nu-i mai controlez  atât de atent si crispat, realiz rile colare, e ecul colar î i pierde 
farmecul. Copilul se va preg ti pentru coal  atât de bine cum îi este cu putin . 

Educa ia este mult mai mult decât ceea ce înve i la coal . Este un mod de a înva a, de a cre te 
i de a te bucura de ceea ce tii. În mod clar, educa ia poate fi mai presus i dincolo de coal . Dorin a 

de a fi mai bun trebuie s  vin  în primul rând din partea elevului. Prin educa ia f cut  în coal , 
copilul ar trebui s  dobândeasc  acel sentiment al responsabilit ii fa  de ceilal i, s  î i dezvolte mult 
mai bine unele procese psihice, precum memoria, gândirea, capacitatea de a analiza informa iile, 
abilit ile de calcul.  Tot în cadrul colii copilul ar trebui s  înve e cum s  studieze, cum s  filtreze 
informa iile, cum s  recunoasc  anumite gre eli de logic  i ce întreb ri s  pun  ca s  verifice dac  
informa iile sunt sau nu corecte. 
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Rolul p rin ilor si al colii in educa ia copiilor 

 

Prof. înv. primar TR ISTARU CERASELA-ELENA 

L. T. TURCENI - STRUCTURA STRAMBA-JIU 
 

 

Atunci când vine vorba despre educatie în general i despre educatia copiluui în mod special, 
familia joac  un rol esen ial. De aceea este foarte important ca implicarea s  fie una constant . 
MAMA  este totul pentru copil, în prima parte a vie ii sale. Dezvoltarea copilului cunoaste prima data 
iubirea prin intermediul mamei sale, copilul este dependent de p rin i în primii s a ani de via a, dar 
rela ia cu mama este una special . Cu mult înainte s  vorbim despre importan a educa iei, MAMA 
ofer  ad post, încredere, protec ie, acoperind toate nevoile de baz  alecopilului. Pe m sur  ce cre te 
i rolurile mamei se diversific ,mama devine model,copilul se raporteaz  la lume prelu nd exemplul 

propriei mame. 

MAMA devine autoritate-este datoria ei s  impun  reguli i norme-este momentul discret în 
care începe educa ia copilului. Dar rolul  p rin ilor în educa ia copiilor nu se sfâr e te aici, mama se 
transform  în simbolul feminit ii, un exemplu pentru fiica sa i un prototip al partenerei ideale pentru 
fiul s u. Dac  mama are afec iune, blânde e i feminitate, tat l este siguran a, puterea i autoritatea. 
Tat l este primul care ,,intervine’’ în rela ia dintre mam  i copil, iar implicarea sa relativ limitat -
cel pu in în familia clasic -îl face cu atât mai valoros. 

Inclusiv în societatea actual ,se tinde spre modificarea statutului tat lui., el nu mai este 
,,absent’’ în primul an de via  al copilului, ci devine un partener de n dejde al mamei, cu care împarte 
atribu iile legate de copil. Dar pe m sur  ce independen a fa  de mama a copilului cre te, tat l devine 
un personaj tot mai activ în rela ia cu acesta. El impune reguli i o sus ine pe mama în stabilirea 
limitelor familiei, el ini iaz  copilul într-un sport, el insufl  curaj i ofer  modelul perseveren ei, fiind 
în general mai energetic i mai încurajator decât mama care ofer  confort i blânde e. Ca i mama i 
tat l are rolul s u ca i b rbat, el e primul exemplu de mascularitate pentru fiul s u, n timp ce pentru 
fiica sa e un model i un protector. 

Rela ia pe care  o fiica are cu tat l s u tinde s  îi defineasc  rela ia de mai târziu cu b rba ii,un 
tat  absent o poate determina s  caute ve nic figura patern  protectoare,în timp ce un tat  dur sau 
violent o poate determina s  priveasc  abuzul ca o normalitate a unei rela ii sau ca pe o dovad  de 
iubire. 

Rela ia coala –familie este una complex  i dificil . Se spune ins , c  pentru succesul academic 
al copilului, un parteneriat coal -familie este indispensabil. Consilierea p rin ilor fa  de propriul 
copil  va trebui s  pun  accent pe importan a educa iei academice, în timp ce p rin ii la r ndul lor ar 
trebui s  poat  apela la nevoie, la ajutorul specialistului psihopedagogic colar pentru a- i îndemna 
copilul atunci când apar dificult i i obstacole.  

Implicarea p rin iilor în educa ia colar  a copiilor are multiple beneficii: 

*note mai mari-copiii ai c ror p rin i sunt implica i, au note mai mari i rezultate mai bune la 
teste.cu cât implicarea p rin iilor este mai mare, cu atât beneficiile pentru sunt mai mari. 

*comportament corespunz tor - copiii ai c ror p rin i sunt implica i n activitatea colar  dau 
dovad  de abilit i  sociale superioare i de un comportament colar adecvat. Ei au  mai pu ine 
absen e, deranjeaz  mai pu in la ore i sunt mai con tiincio i în ceea ce prive te efectuarea temelor. 
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Chiar i un studiu arat  efectuat a ar tat c  elevii ai c ror ta i sunt interesa i s  men in  rela ia  cu 
coala,au un risc mai mic de abandon, suspendare, exmatriculare sau repeten ie. 

*educa ia superioar -implicarea p rin iilor are ca efect direct cre terea calit ii colii, 
imbunata ind  moralul i percep ia comunit ii asupra colii respctive. P rin ii implica i câ tig  
respectul profesorilor, care au  tendin a de a avea a tept ri mai mari de la copii, copii petrec mai mult 
timp în coal   i au anse mai mari de a- i continua educa ia dup  terminarea liceului. 

*încrederea în sine-atunci când elevii se simt sus inu i, atât acas  cât i la coal , au tendin a de 
a dezvolta o atitudine pozitiv  fa  de coal . Pentru ei ,succesul academic devine mai important, iar 
în timpul petrecut la coal  ei se simt accepta i, inclu i i respecta i. 

*încrederea p rin ilor în istitu ia colar  cre te-atunci când p rintele se implic  direct în 
educa ia copilului s u,el e ,,la zi,, cu ceea ce se studiaz , se simte mai bine n incinta colii,devine 
mai capabil s  î i ajute copilul i câ tig  mai mult  încredere în abilit ile sale de  p rinte. Un p rinte 
care e conectat la realitatea colar  a copilului s u are anse mai mari de a- i continua propria 
educa ie. 

Unii p rin i cred c  implicarea lor are leg tur  în mod special cu siguran a copilului. Copilul 
,,educat,, cunoa te regulile i riscurile i respect  normele de siguran , nu vorbe te cu str inii, nu 
face crize în public, nu se abate de la drumul spre cas . Al i p rin i consider  c  o parte foarte 
important  a educa iei are leg tur  cu controlul parental. 

Pentru succesul colar al copilului, p rintele trebui s  participe la evenimentele colare, fie c  
e vorba despre edin ele cu p rin ii sau despre o v nzare de dulciuri. Comunicarea cu înv toare, 
profesorul sau dirigintele, trebuie s  fie corect  i regulat , iar p rintele î i poate oferi ajutorul când 
vine vorba despre eventualele activit i extracurriculare. 

Voluntariatul în incinta colii e un alt mod de a fi de ajutor. Încurajarea copilului s  citeasc  
zilnic i supravegherea temelor sunt de asemenea foarte importante. Încurajarea activit ilor de 
înv are acas  este esen ial , pentru c  acas  se  lucreaz  1la1,po i apela la o mul ime de metode 
amuzante sau practice pentru a- l ajuta pe copil s  descopere tiin a. 
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FAMILIA I COALA, PARTENERI ÎN EDUCA IA COPILULUI 

Tranc  Maria-Cristina 

coala Gimnazial  Nr. 4, Rm. Vâlcea 

 
Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

coala eficient  realizeaz  un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identit ii 
sale cu familia, prin recunoa terea importan ei acesteia i atragerea în procesul didactic i cu toate 
resursele educative ale societa ii pe care le identific  i le folose te activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care s  înt reasc  schimbarea în rela iile coal -familie. Acest concept este 
parteneriatul educa ional. 

Parteneriatul educa ional este forma de comunicare, cooperare i colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educa ional. Acesta presupune o unitate de cerin e, op iuni, decizii i 
ac iuni educative între factorii educa ionali. 

Parteneriatul educa ional se realizeaz  între: 

 institu iile educa iei: familie, scoal  si comunitate; 
 agen ii educa ionali: copil, p rin i, profesori, speciali ti în rezolvarea unor probleme 

educa ionale; 
 membrii ai comunit ii cu influen  asupra cre terii, educ rii si dezvolt rii copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentan i ai bisericii, ai poli iei); 
 influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
 programele de cre tere, îngrijire i educare a copilului. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului.  

Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o prime te în familie, 
în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul interven iei colare. 
Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât ale 
p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.   
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Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de 
înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.   

Se întâmpl  totu i ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o 
anumit  situa ie, s  nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, 
rupturile dintre membrii familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de 
situa ie. Între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.   

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii.  Ea este 
factorul decisive i pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societa ii, s  ia parte 
activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul 
decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de 
cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 
familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori.  

Dac  ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: 

 calitatea celor doi poli ai colabor rii (profesori i p rin i); 

 percep iile fiec ruia; 

 atitudinile care îi caracterizeaz ; 

 caracteristicile institu iei colare; 

 caracteristicile familiei; 

 modul de comunicare. 

 Menirea  colii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cuno tiin e  cât               

mai  mare,  ci  i  de  a  stimula  calitatea  de  om.   

 Ora  de  dirigen ie  este  cea  în  care  ne  putem  apleca  asupra  acestei  laturi.  În  acest   o

r   se  urm re te  valorificarea  abilit ilor  de  interrela ionare,  de  asumare  a  responsabilit ii,  de  

descoperire  a  propriilor  aspira ii  spre  formarea  colar   si  profesional . 
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 Se  accentueaz   azi  ideea   de  a  sprijini  p rin ii  i  nu  de  a-i  substitui.  Se 

identific   tot  mai  clar  ideea  unor  interven ii  asupra  familiei  i  deci,  în  primul  rând,  asupra  

p rin ilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  i  sus ine  în  sarcinile  lor  educative . 

 „Niciodat   familia  nu  a  fost  mai  solicitat   si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat   atât  de  

mare  ca  azi” – Boutin  i  During,  1994. 
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1171



 

Familia i rolul ei în formarea educa iei 

-studiu- 

 

Prof. înv. pre c. Tra c  Daniela 

coala Gimnazial  ,,Petre u ea” Boteni 
 

 
 

Menirea educa iei este aceea ,,de a în l a pe culmi mai nobile de via  – omul”. (Gentil, G. The 
Reform of Education). Educa ia trebuie s  se manifeste în permanen  ca o ac iune unitar , coerent , 
iar implicarea acestui deziderat rezid  în strânsa leg tur  dintre familie i mediul educa ional. Acest 
lucru impune ca p rin ii s  fie parteneri egali în educa ia copilului. În condi iile unei atmosfere 
familiale echilibrate i prielnice dezvolt rii copilului de vârsta pre colar , familia este în primul rând 
cadrul existen ei biofizice, al acestei dezvolt ri.  

Un anumit regim igienico – sanitar necesar dezvolt rii fizice s n toase i armonioase înseamn  
asigurarea unui program al zilei care s  respecte ore de somn, alimentare, activit i, joc, plimb ri. Un 
bun dobândit i mult apreciat, câ tigat de c tre copil în primul rând în familie este comportamentul 
moral ca rezultat al unui sistem de cerin e precise, categorice, dublat de un permanent respect pentru 
copilul care trebuie s  se simt  iubit i ocrotit.  

În accep iunea cea mai larg  a termenului, ,,copil bun” reprezint  în fapt suma tr s turilor 
pozitive structurate în dinamica comportamentului:  ini iativ  creatoare, sociabilitate, dispozi ie de 
colaborare etc., dup  cum ,,p rinte bun” înseamn : r bdare, calm, în elegere, un fond afectiv numit 
în termeni obi nui i, dragoste fa  de copil. Apropierea copilului de bine (cu semnifica ia de norm  
de comportare i nu de ordin ce trebuie ascultat) constituie calea spre în elegerea binelui cu participare 
i cu satisfac iile ce decurg. Interdic ia de a nu se juca pe strad  sau pe trotuar cu mingea trebuie s  

fie înlocuit  cu m suri concrete evidente, creându-se un alt loc, sau oferindu-i prilejul unor jocuri mai 
captivante cu participarea direct  chiar a p rin ilor. 

Care este rolul familiei în formarea educa iei? 

Nu frica, nu teama trebuie s -l determine pe copil la ac iune; e bine s  li se explice natura 
gre elilor s vâr ite, gravitatea acestora i nu s  se apeleze la m suri unilaterale de natur  s  produc  
blocaje psihice i dezadaptare social . Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile 
sociale deoarece ea influen eaz  i modeleaz  persoana uman .  

Unii merg chiar mai departe i sus in c  ac iunea ei asupra persoanei e atât de mare, încât ea 
egaleaz  ac iunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul cercet rilor care vin 
dinspre psihanaliza, psihologia social  i sociologie sus inând c  familia este: adev ratul laborator de 
formare a persoanei. 

Leg tura copilului cu familia este, din aceast  cauz , extrem de puternic  i – din multe puncte 
de vedere – de neînlocuit. Considerat  în substan ialitatea efectelor pe care le produce, familia 
îndepline te importante func ii în procesul general al integr rii copilului în mediul social, fapt ce se 
reflect  asupra dezvolt rii sale: 

– creeaz  o dependen  absolut  a copilului de membrii microgrupului familial: din punct de 
vedere fizic, psihic, material; 
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– datorit  profunzimii rela iilor de tip afectiv, impactul emo ional pe care îl exercit  este maxim; 

– familia ofer  primele modele comportamentale, creeaz  primele obi nuin e i deprinderi (nu 
întotdeauna bine con tientizate i nici întotdeauna pozitive în con inut); 

– familia creeaz  o anumit  matrice existen ial , un stil comportamental care se imprim  asupra 
întregii evolu ii a individului i care va genera, de asemenea, rezisten  la schimb rile ulterioare care 
se impun; 

– influen a educativ  pe care o exercit  familia este implicit , face parte integrant  din via . 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia elevilor 

 

Autorul: Tric  Maria 

coala: Gimnazial  nr. 1 Dor M runt                                                                    
Localitatea: Dor M runt, Jude ul: C l ra i 

Unitatea de ac iune a colii i a familiei este o cerin  de baz  pentru buna educa ie a elevilor. 
Printre sarcinile pe care le pune coala în fa a elevilor i cele pe care le pune familia, trebuie s  existe 
consecven  i unitate. Dac  coala ar cere elevului o anumit  comportare, iar familia i-ar cere altfel 
de comportare educa ia acestuia ar suferi, fiindc  el n-ar ti pe cre s-o adopte. Rolul conduc tor în 
educa ia elevului îl are coala. Familia trebuie s  sprijine îns  permanent activitatea educativ  a colii. 

În timpul cât copilul este elev, deci atâta timp cât apar ine colectivului colii, familia va ine un 
contact permanent cu coala i sub îndrumarea acesteia va organiza activitatea copilului acas . 
Ajutorul pe care familia îl poate da colii prive te multe probleme.Voi men iona pe cele mai 
importante. 

P rin ii trebuie s  preg teasc  pe copil pentru coal  înainte ca acesta s  înceap  s  o 
frecventeze.. Ei au sarcina s  trezeasc  în copil dragostea de a devenii colar, de a înv a s  scrie i 
s  citeasc , de a afla lucruri noi, de a respecta cadrele didactice. Procedeaz  gra it p rin ii care cultiv  
în copii frica fa  de coal  i fa  de cadrele didactice i vorbesc cu dispre  despre rostul înv turii. 

Treptat regimul de zi al copilului care nu a frecventat înc  coala sau al celui care se g se te în 
vacan  va fi schimbat, spre a se face u or trecerea la regimul cerut de coal . Ora de culcare i ora 
de sculare, timpul când vor fi servite mesele, timpul de activitate se vor apropia din ce în ce mai mult 
de cele prev zute în regimul colar. 

P rin ii se vor îngriji s  formeze copiilor care se duc pentru prima oar  la coal  unele 
deprinderi de comportare civilizat , cerute de traiul în colectivul colar: s  vorbeasc  frumos, s  se 
poarte cuviincios cu colegii etc. De asemenea formând copilului anumite deprinderi de autoservire, 
familia vine în ajutorul colii; copilul va ti, de exemplu s  se îmbrace i s  se dezbrace, s - i pun  
car ile în ordine, s  se spele dac  s-a murd rit pe mâini etc. 

Asigurarea condi iilor necesare studiului constituie, de asemenea, un ajutor pe care familia îl 
poate da colii. P rin ii trebuie s  procure anumite obiecte de care elevii au nevoie în munca lor la 
clas  i acas : uniform , ghiozdane, rechizite, c r i de lectur , etc. 

Familia trebuie s  asigure condi ii bune de munc  pentru elev. În multe familii se stabile te un 
loc unde acesta s - i preg teasc  temele, s - i p streze c r ile pe care nu le duce la coal  (,,col ul 
copilului,,). Copilul va fi îndrumat i supravegheat s  p streze acest col  în ordine i cur enie. P rin ii 
vegheaz  ca în timpul cât copilul î i preg te te temele pentru a doua zi s  fie lini te pentru a se putea 
concentra, s  nu fie deranjat de c tre alte persoane, de c tre fra ii mai mici, în jurul s u s  nu se 
desf oare activit i care l-ar putea sustrage de la studiu. 

Sub îndrumarea colii, familia stabile te regimul de via  al copilului i vegheaz la respectarea 
lui. inând seama de condi iile concrete, fiecare fmilie stabile te orarul de munc  i de odihn  al 
copilului, timpul când s  înceap  preg tirea temelor, timpul destinat pentru joc i ocupa ii recreative 
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alese în mod liber de c tre copii, timpul când s  presteze anumite servicii pentru familie. Atunci când 
prin repetare un asemenea regim devine o obi nuin  pentru elev, controlul p rin ilor va fi din ce în 
ce mai rar.  

De o mare importan  pentru ca elevul s  ob in  succese la coal  este modul cum p rin ii î i 
ajut  copiii la înv tur . Mai ales în primele zile de coal  pân  când ace tia se obi nuiesc cu noua 
activitate i cap t  încredere în puterile lor, este nevoie de ajutorul p rin ilor. P rin ii nu trebuie s  se 
substituie copiilor, ci trebuie doar s -I îndrume, dându-le indica ii. P rin ii nu vor înceta s  controleze 
munca elevului decât dup  ce acesta dovede te c  i-a format obi nuin a de a- i efectua la timp i cu 
con tiinciozitate temele.  

Gre esc atât p rin ii care-i ajut   prea mult, efectuând lucr rile scrise ale copiilor lor, dup  cum 
gre esc i aceia care se dezintereseaz  complet de modul cum copilul î i preg te te temele. Este bine 
ca p rin ii s  controleze dac  temele au fost scrise curat, ordonat i bine, s  asculte cum citesc i cum 
povestesc copiii buc ile de lectur , cum recit  poezia, cum deseneaz . Dac  un copil î i scrie tem 
neglijent, murdar, cu inten ia v dit  de a sc pa mai repede de aceast  obliga ie pentru a se putea duce 
mai repede la joac , p rin ii îl vor obliga s-o scrie din nou curat i îngrijit, supraveghindu-l. 

Ob inerea unor rezultate bune la înv tur  este condi ionat  i de inerea de c tre p rin i a 
leg turii cu coala. P rin ii trebuie s  tie necontenit care este situa ia la înv tur  a copilului, la care 
obiecte de înv mânt ob ine succese, la care întâmpin  dificult i, cum se comport  cu colegii, ce 
atitudine are fa  de munc . Cadrele didactice arat  în ce direc ie întâmpin  copilul greut i, dar ofer  
i îndrum ri corecte i competente p rin ilor care îl vor ajuta s  le înving . Larea la timp a unor 

m suri, poate asigura succesul ulterior al activit ii elevului i îmbun t irea continu  a conduitei lui. 

Familia poate ajuta munca desf urat  de coal  pentru educa ia intelectual , moral  i estetic  
a copiilor, organizându-le judicios timpul liber i mai ales dezvoltându-le gustul pentru citit. Mul i 
p rin i se intereseaz  de dezvoltarea aptitudinilor copiilor lor, creându-le posibilit i s  i le cultive.            
Aceste preocup ri vin îns  în ajutorul preg tirii elevului numai dac  ele nu-I r pesc prea mult timp.  

Procedeaz  gra it acei p rin i care-I supraaglomereaz  pe copii cu asemenea activit i. P rin ii 
trebuie s  creeze copiilor largi posibilit i pentru ca ace tia s - i tr iasc  intens i fericit copil ria. 

Gustul pentru citit se dezvolt  treptat. Uneori începe cu deprinderea copiilor de a citi expresiv 
buc ile din carte sub supravegherea p rin ilor. Alteori p rin ii le citesc buc i potrivite din c r i 
destinate lor i treptat le trezesc dorin a de a citi i singuri.  
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EDUCA IA ÎN FAMILIE - CEI APTE ANI DE ACAS ! 

 

Prof. TROFIN DANIELA 

COALA GIMNAZIAL  GRUM ZE TI, JUD. NEAM  
 
 

 
"Educa ia este ceea ce r mâne dup  ce ai uitat tot ceea ce ai înv at în coal ". 

Albert Einstein 
 
Misiunea de p rinte este cea mai frumoas , dar cea mai grea, deoarece sunt provoc ri la fiecare 

pas, etape de vârst  cu cerin e i necesit i diferite, o adaptare continu  la un copil care se schimb  i 
evolueaz  constant.  

P rin ii sunt primii educatori ai copilului deoarece o mare parte din cuno tin ele despre natur , 
societate, deprinderile igienice, obi nuin ele de comportament, copilul le datoreaz  educa iei primite 
din familie. Rolul familiei este cel mai important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral s.a. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din 
cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea 
care trebuie s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copilului. Tot în familie se 
formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în 
vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele lucruri încredin ate. Toate acestea 
reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea apte ani de acas ”. Un copil f r  „cei apte 
ani de acas ” va avea mereu probleme, chiar i ca viitor adult. 

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de 
confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de 
viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment 
de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e 
r u. Familia este cea care ofer  copilului primele informa ii despre lumea cel înconjoar , primele 
norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.            

Când vorbim despre cei apte ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de 
la p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când 
spunem c  un copil are cei apte ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, 
s  spun  mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui. Educa ia, bunele maniere, 
regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca 
mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei apte ani de acas . 

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socioafectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale Înc  de la na tere, fiecare etap  
din via a copilului î i pune amprenta asupra dezvolt rii sale afective, motrice i intelectuale.  

Baza form rii unui comportament corespunz tor al copilului este rela ia afectiv  cu p rin ii. 
Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  aib  încredere 
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în propriile for e. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee de siguran  îi 
creeaz  deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte 
apreciat de p rin i percepe în mod pozitiv regulile transmise de ace tia. Totodat , educarea copilului 
într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca regulile s  nu se transforme în 
disciplin  de fier. P rin ii trebuie s  îi explice clar copilului ce are voie s  fac  i ce nu, s  stabileasc  
reguli realiste, echilibrate i s  îi spun  dinainte ce se va întâmpla dac  nu le respect . Totodat , este 
important ca amândoi s  fie consecven i în educarea copilului 

În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Pân  la 7 ani, un copil trebuie s  aib  dezvoltate - în principal prin educa ia primit  „acas “, un 
anumit grad de autonomie (s  se îmbrace singur, s  se spele, s  fie ordonat), un nivel rezonabil de 
polite e, înv at  din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care s -i permit  s  comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emo ional  care s -i dea posibilitatea de a- i controla fricile i emo iile 
i capacitatea de rela ionare social . 

Între coal , familie i comunitate trebuie s  existe un parteneriat stabilit în beneficiul copilului. 
Copilul trebuie considerat cea mai important  resurs  a societ ii pentru c  doar prin el se poate 
asigura viitorul i continuitatea mo tenirii culturale. Dar pentru a asigura un viitor pozitiv al acestei 
„resurse” cea mai important  investi ie este educa ia. O educa ie f cut  cu responsabilitate, cu 
r d cini temeinice întemeiate în familie, cu trunchi puternic format în coal  i ramuri bogate 
întrep trunse în comunitate. 

 „Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i 
anume – OM. Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu 
diverse aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne 
educ m copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc i se 
formeaz  în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii. 

Expresia “Cei apte ani de-acas ” define te îns  tot bagajul de cuno tin e, deprinderi, 
comportamente i atitudini acumultate în primii apte ani de via . Aceast  perioad  de timp este 
considerat  “culmea achizi iilor”, este considerat  una din perioadele de intens  dezvoltare psihic , 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informa ii, de memorare i de însu ire 
a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este preg tit s  primeasc  informa ii.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

 

 Prof. Tudor Adelina Mihaela 

Gr dini a cu P. P. NR. 22, Drobeta Turnu Severin 
 
 
 
Educatia este un fenomen social de transmitere a experientei de viata a generatiilor adulte si a 

culturii catre generatiile de copii si tineri, in scopul pregatirii lor pentru integrarea in societate. 
Factorii institutionali ai educatiei sunt scoala, familia, biserica, s.a. Totul educa:oamenii, 

lucrurile, fenomenele, dar in primul rand si in cea mai mare masura-oamenii. Intre acestia primul loc 
il ocupa parintii si educatorii. 

Scoala este institutia sociala in care se realizeaza educatia organizata a tinerei generatii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societatii, sa ia parte activa 
la viata, sa fie pregatit pentru munca. Procesul de invatamant este cel care confera scolii rolul decisiv 
in formarea omului.  

Misiunea scolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerintele vietii 
sociale. Procesul de educatie din cadrul scolii este indrumat si condus de persoane pregatite in mod 
special pentru acest lucru. Menirea scolii nu este numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunostinte 
cat mai mare, ci si de a le stimula calitatea de om. Ora de dirigentie este cea in care ne putem apleca 
asupra acestei laturi. Tot in aceasta ora, se urmareste valorificarea abilitatilor de interrelationare, de 
asumare a responsabilitatilor, de cultivare a capacitatii de a lua o decizie corecta,de descoperire a 
propriilor interese si aspiratii spre formarea scolara si profesionala ulterioara.  

Scoala a ramas punctul de pornire al orientarii scolare si profesionale prin actiuni de informare 
asupra posibilitatilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale si a aptitudinilor, 
de discutare a criteriilor dupa care elevii isi decid viitorul si a ponderii de implicare a parintilor in 
alegerea scolii si a profesiei pe care copiii lor o vor urma, daca profesia aleasa este cea dorita de copil 
si daca acesta din urma are disponibilitati intelectuale. 

Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor si care este familia.Familia 
exarcita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor.O mare parte despre cunostintele despre 
natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei 
primite in familie. Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral, estetic, s.a. Ca prim factor educativ, familia ofera copilului aproximativ 90% 
din cunostintele uzuale ( despre plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiectele casnice ), familia este 
cea care ar trebui sa dezvolte spiritul de observatie, memoria si gandirea copiilor. 

Copilul obtine rezultatele scolare in functie de modul in care parintii se implica in procesul de 
invatare. Parintii trebuie sa asigure copilului cele necesare studiului, trebuie sa-si ajute copilul la 
invatatura.Acest ajutor insa trebuie limitat la o indrumare sau sprijin, nefiind indicat sa efectueze 
tema copilului. Cu timpul parintii se vor limita la controlarea temei de acasa si a carnetului de note. 
Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc:sa nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici sa 
ajunga sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot in familie se formeaza cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, 
ordinea, cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate. 

Toate acestea reprezinta de fapt ilustrarea cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acasa".Un 
elev fara "cei 7 ani de-acasa" va crea mereu probleme chiar si ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 
ca, in general, elevii nu primesc in cadrul scolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea 
influentandu-l in afara scolii.Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la scoala 5-6 ore, de restul 
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timpului fiind responsabila familia elevului.Uneori parintii uita ca trebuie sa faca front comun cu 
profesorii, deoarece si unii si altii nu doresc decat dezvoltarea armonioasa a elevului, educarea si 
imbogatirea cunostintelor acestuia. 

Dezvoltarea personalitatii copilului si a formarii lui in conformitate cu idealul social si cel 
personal este influentata de diferentele de ordin economic, social, cultural care exista intre 
familii.Familia insa , in ciuda acestor diferente, prezinta anumite insusiri comune. Conditiile de viata 
ale copilului sunt influentate de comportamentul parintilor.  

Familia trebuie sa aiba disciplina ei. Toate problemele vietii se pot rezolva mai usor intr-un 
climat de prietenie si de intelegere. 

Una dintre cele mai importante preocupari ale familiei si un punct comun pe care il are aceasta 
cu scoala este orientarea scolara si profesionala. Cei mai multi parinti sunt bine intentionati in 
alegerea unei scoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lui.Dar, de multe ori, buna intentie si buna 
credinta sunt tocmai sursele greselilor lor deoarece acestea nu tin loc de competenta si de pricepere. 

Greselile parintilor decurg uneori si din prea marea dragoste pe care o poarta copiilor. 
 
Iata cateva dintre ele: 

 Neîncrederea in copil.Exista parinti care isi considera copiii mai copii decat sunt in realitate 
si aleg viitoarea scoala si viitoarea profesie in locul lor,chiar fara a-i consulta.Copiii au insa si ei 
capacitatea sa aleaga. 

 Copii tratati ca proprietate personala de care parintii dispun dupa bunul lor plac.Argumentul 
acestor parinti suna cam asa:"eu il imbrac, eu il hranesc, eu hotarasc ce sa fie si ce sa nu 
fie".Personalitatea, sentimentele, aspiratiile si dorintele copiilor nu conteaza in fata parintilor. 

 La polul opus se afla o alta categorie de parinti, a neutrilor.Acestia se complac in situatia de 
neamestec in treburile copiilor si isi motiveaza atitudinea cam asa:"este destul de mare ca sa poata 
judeca ce face"sau :"are si mai multa scoala decat mine asa ca ce sa-l mai invat eu?"Fara indoiala ca 
fiul este destul de mare pentru a sti ce e bine si ce e rau, dar fiind fara experienta simte nevoia unui 
sfat, a unui sprijin.Chiar daca sunt mai putin instruiti decat copiii, parintii au mai multa experienta, 
au "scoala vietii". 

 Categoria parintilor "revansarzi" alege pentru copiii lor profesiunea pe care viata i-a 
impiedicat pe ei sa o practice. 

 Parintii orgoliosi fac din alegerea profesiunii pentru fiul lor o problema de ambitie: "vreau 
sa-i arat lui cutare ca si fiul meu face o facultate". Acesti parinti nu se intreaba daca fiul lor vrea sa 
faca o facultate, daca are aptitudini pentru profesia aleasa de ei. 

 Grija pentru copii ii face pe unii parinti sa doreasca pentru fii o profesiune banoasa si de 
aceea fac eforturi ca fiii s-o apuce pe drumul unei asemenea profesii. 

Toate situatiile de mai-nainte trebuie evitate. De aceea intre familie si scoala trebuie sa existe o 
permanenta colaborare ce se poate realiza prin vizite reciproce, sedinte si lectorate cu parintii. 

In concluzie, trebuie spus ca cei doi factori educativi, scoala si familia, trebuie sa aiba acelasi 
scop - formarea personalitatii umane integrale si armonioase. Pana la cuprinderea intr-o unitate de 
invatamant, rolul primordial in educatie il are familia.  

Odata cu inscrierea intr-o unitate de invatamant ponderea se schimba, rolul mai mare il are 
scoala, dar nici actiunea educativa a familiei nu este de neglijat. 

Intre actiunile educative ale celor doi factori exista mai degraba un raport de complementaritate 
decat de rivalitate, actiunea fiecaruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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P rin ii, coala - factori decisivi în educa ia copiilor 

Tudor Ioana, Profesor înv mânt primar 

Liceul Teoretic ,,Ion Gh. Ro ca”Osica de Sus, Olt 

 

,,Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 
ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor.” – A. S. Makarenko 

Familia i mediul familial reprezint  veriga de leg tur  a copilului cu societatea i constituie 
matricea care îi imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i morale ale copilului.În 
primii ani de via , copilul este dependent de p rin i, în special de mam , fiind o etap  de baz  în 
dezvoltarea sa, deoarece în aceast  perioad  se pun bazele dezvolt rii viitorului adult. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr dini / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continu , i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev-profesor-p rinte, este foarte necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale unui copil de a se dezvolta i de a ob ine 
rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii sunt implica i în educa ia acestuia. P rin ii 
i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului. 

Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania p rin ilor, 
a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important  colaborarea între p rin i, coal  
i comunitate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Ca înv tor, am urm rit s -i atrag pe p rin i s  devin  colaboratori activi , s  cunoasc  scopul 
i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea pe care o au în fa a societ ii 

.Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale ,implicarea în activit i extra colare, excursii, 
proiecte de voluntariat, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile 
activit ii instructiv-educative din coal . De asemenea, m-am ocupat de organizarea muncii în 
familie, de alc tuirea i respectarea regimului zilnic, de atragerea p rin ilor în supravegherea timpului 
liber al elevilor.  

De asemenea, în educa ia oferit  copiilor, stilurile parentale afecteaz  dezvoltarea acestora. 
Astfel, stilul  exigent este asociat cu rezultate pozitive ale copilului. Copiii care beneficiaz  de acest 
stil au tendin a de a fi independen i. În acela i timp, înregistreaz  valori ridicate ale stimei de sine i 
pe acest fond apare dorin a de afirmare. În ceea ce prive te activitatea colar , ace ti copii manifest  
curiozitate, sunt prieteno i, înregistreaz  un nivel ridicat de popularitate printre cei de vârsta lor, sunt 
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cooperan i i receptivi la mesajele transmise de p rin i, se descurc  bine la coal , deoarece p rin ii 
i-au motivat în mod variat i constant. 

Atitudinea autoritar  a p rin ilor are efecte negative asupra dezvolt rii copiilor. P rin ii 
autoritari se impun, pretind ascultare i respect, raportându-se la un set de standarde înalte. Copiii 
acestor p rin i dovedesc competen e i responsabilit i moderate, fiind lipsi i de spontaneitate. 

Mesajul transmis de p rin i prin comportamentul lor hiperprotector poate fi codificat de c tre 
copil ca lips  de încredere a acestora în capacit ile sale de a se descurca singur. Copiii pot manifesta 
comportamente extreme: fie se interiorizeaz , devenind timizi i inhiba i, fie se pot manifesta ca 
persoane rebele i autoritare. Conflictele ar putea genera rupturi. 

Stilul  neimplicat pare s  fie asociat în mai mare m sur  cu rezultate negative ca urmare a 
faptului c  p rin ii sunt centra i asupra propriei persoane i nu asupra copilului. Aceast  categorie de 
p rin i e preocupat  doar de activit ile proprii i nu se implic  în activit ile copiilor lor. Aceast  
neimplicare duce la un ata ament insecurizant, copiii manifestând o slab  competen .  

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 
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PARTENERIATUL GR DINI  - FAMILIE, 
MIJLOC DE FORMARE I DEZVOLTARE A PERSONALIT II COPILULUI 

 

Prof. TUDOR LIVIA CONSTANTA 

G. P. N. NR. 1, BALS 

  
 
 

Parteneriatul dinte gr dini  i familie, organizat corect, duce la o educa ie solid , f r  pericolul 
de e ec colar mai târziu. Pre colaritatea reprezint  piatra de temelie a personalit ii în formare a 
copilului, iar prezen a familiei în cadrul gradini ei va fi liantul între copil i mediul necunoscut ini ial. 

Parteneriatul coal  – familie - comunitate poate fi privit nu doar pe un caz individual – ca cel 
mai sus prezentat – ci pe cazul unei grupe de pre colari, a unei clase de elevi sau chiar pe o 
gr dini / coal  întreag , exemplificat pe modelul ce urmeaz : o grup  de pre colari foarte bun  la 
nivelul gr dini ei. Parteneriatul gr dini  – familie - comunitate se refer  la construirea unor rela ii 
pozitive între familie, gr dini  i comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor atunci când ace tia v d educatoarea sf tuindu-se cu p rin ii i membrii 
comunit ii.  

Activitatea cu p rin ii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ 
din gr dini , poate deveni un start bun pentru a crea p rin ilor respectul de sine, încredere în 
competen ele lor, f cându-i mai buni. Copiii caut  modele în p rin ii lor i în membrii societ ii 
(actori, sportivi, etc), iar ace tia, la rândul lor, vor s  creasc  mici genii. P rintele îl vede pe copilul 
s u ca i un bulg re de aur: frumos, de tept, bun, pentru c  l-a urm rit cum a crescut, cunoa te detalii 
din perioadele copil riei mici i tie prin câte momente dificile a trecut împreun  cu acesta. Cei trei 
termeni: coala, familia i comunitatea. 

I. coala se conduce dup  reguli scrise, unanim acceptate de societate i avizate de speciali ti 
în educa ie: programe, curriculum, manuale colare, auxiliare didactice, materiale didactice, etc. Prin 
institu ionalizarea copilului nu se neglijeaz  rolul p rin ilor, de aceea în condi iile actuale, rolul 
familiei în activitatea gr dini ei este major. P rin ii sunt cei care vor sta al turi de educatoare în 
formarea i dezvoltarea copiilor lor, rolul lor nu va fi înlocuit de educatoare, ci aceasta va completa 
tiin ific ceea ce p rintele nu poate sau nu are abilitatea respectiv  de a putea asigura copiilor ceea ce 

au nevoie. Educatoarele, ca persoane preg tite i specializate în educarea copiilor, trebuie s  
colaboreze cu p rin ii i s  g seasc  modalit ile prin care s -l fac  s  în eleag  cât de important  este 
aceast  colaborare. 

 II. Familia, primul mediu poate fi simultan: social; cultural; afectiv. 
 Mediul familial ocup  un loc central în multitudinea factorilor determinan i ai evolu iei 

individului. Copilul nu este un adult în miniatur , ci el este un ”candidat lamaturizare”(H.Pierot), 
deosebi de receptiv la influen ele pozitive sau negative care se exercit  asupra lui. 

 P rintele pentru copil constituie primul lui contact cu lumea înconjur toare, reprezentând 
modelul de via  i conduit , el influen ându-i dezvoltarea psihic  în mod decisiv în primii ani de 
via  ai copilului. S-a crezut mult  vreme c  institu iile de înv mânt poart  întreaga responsabilitate 
a educ rii copilului, familia fiind doar beneficiarul acestei ac iuni. Familia nu poate fi parte separat  
în acest context, rolul p rin ilor nu înceteaz  odat  cu intrarea copilului în institu ia de înv mânt, se 
schimb  doar modalitatea de abordare a copilului, în raport cu noul s u statul i în deplin  concordan  
cu ceea ce se întâmpl  în mediul educa ional.  

Rela iile dintre p rin i se r sfrâng asupra copilului i, involuntar, el este cel care are de câ tigat 
sau de pierdut în formarea sa. Conduita p rin ilor, modul lor de adresare, afectivitatea, rela iile dintre 
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ei conduc nemijlocit la formarea copilului din toate punctele de vedere: cognitiv, socio-afectiv, 
psihomotor, estetic.Dar, în evolu ia sa, copilul are nevoie de o l rgire a sferei de rela ii sau, de ce nu, 
un mediu de via , de aceea gr dini a vine s  completeze i s  contribuie al turi de p rin i la formarea 
i dezvoltarea lor. Principalele elemente cu incidente educative ale acestui mediu sunt: statul socio-

economic al copilului, statul socio-cultural, compozi ia familiei (num rul de copii, genera ii, sexe), 
structura rela ional  (rela ii intrafamiliale, atitudini i practici educative), climatul afectiv (calitatea 
i dozajul rela iilor afective dintre p rin i, între p rin i i copii), nivelul aspira ional i motiva ional al 

p rin ilor etc. 
În acest sens putem implica p rin ii în diverse parteneriate, ac iuni concrete, activit i de 

consiliere i îndrumare, inform ri zilnice, serb ri organizate în zile festive i diverse concursuri pe 
teme diferite. 

 III. Comunitatea reprezint  o poten ialitate virtual  pentru dezvoltarea personalit ii 
individului. Mediul social ofer  posibilit i nelimitate în vederea valorific rii predispozi iilor native 
ale individului; putem spune c  unei diversit i genetice îi corespunde o infinitate de posibilit i 
oferite de mediu. Este important de subliniat c  accentul nu se pune aici pe simpla prezen  sau 
absen  a factorilor de mediu, ci pe m sura, maniera i rezonan a interac iunii dintre factorii respectivi 
de mediu i individul uman. Astfel termenul de comunitate, analizat din perspectiva cursului nostru, 
ar putea fi desemnat prin „totalitatea elementelor cu care un copil intr  în rela ie la o vârst  dat , 
conform aptitudinilor i înclina iilor manifestate spre un  anumit domeniu’’. 

Parteneriatul, sigurarea coeren ei influen elor educative i ale tuturor factorilor care ac ioneaz  
asupra copiilor este un deziderat major i trebuie s  se realizeze. Problemele pe care le implic  acest 
domeniu sunt multiple. Copiii care vin în gr dini  pot avea dificult i de adaptare, atât în sensul 
socializ rii, cât i din punct de vedere intelectual, estetic, fizic. 

Cauzele acestora se pot identifica de c tre educatoare, împreun  cu p rin ii. Atât p rin ii 
copiilor cu dificult i, cât i ai celor cu dezvoltare fireasc , este bine s  fie consulta i pentru a stabili 
programe educative, în care s  se implice i familia. Parteneriatul dintre gr dini  i familie cunoa te 
numeroase forme în care activitatea propus  conduce la cre terea i educarea copilului prin 
armonizarea celor doi factori educativi: edin e cu p rin ii – în care sunt prezentate principalele 
aspecte ale activit ii gr dini ei; propaganda vizual  – afi area diverselor materiale pe teme de 
educa ie, dar materiale ce arat  activitatea copiilor; vizitarea gr dini ei de c tre p rin i; participarea 
la lec ii deschise i serb ri. 

Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia dat  în aceast  institu ie nu va avea rezultate bune, 
dac  nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile copiilor. 
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Activit i de prim var  la pre colari 

 

Prof. înv. pre c. Tudor Lucia 

Gr dini a cu P. N. nr. 10, Ploie ti  

 
Venirea prim verii în acest an a fost mult a teptat , atât de pre colari, cât i de noi, educatoarele. 

Deoarece pre colarii mei sunt grup  mic  am zis c  primele lor activit i specifice perioadei de 1 i 8 
martie s  fie deosebite i s  reprezinte o amintire pentru p rin ii i familiile acestora. Dat fiind faptul 
c  celor mici le plac activit ile practice, de lipit i de pictat, zilele de 28 februarie i 1 martie le-am 
dedicat confec ion rii de m r i oare, iar în perioada 7-8 martie am preg tit cadouri pentru m mici i 
bunici. Reac iile p rin ilor au fost foarte îmbucur toare, au curs lacrimi de fericire i pre colarii au 
oferit cu mare mândrie produsele realizate de ei. 

Activit ile de M r i or au fost realizate de colega de la grup . Ea a ales s  fac  un m r i or mai 
deosebit. Toat  lumea este obi nuit  cu m r i oarele cu fa a copilului… ea a f cut unele cu fa a 
m micilor! Acestea au fost pl cut surprinse i au apreciat ideea. Pe lâng  acestea, a mai confec ionat 
un buchet de ghiocei, un m r i or cu o potcoav  i a pictat cu copiii flori de polistiren pe care le-a dat 
în dar m micilor i bunicilor. 

În urm toarea s pt mân  a sosit timpul activit ilor de 8 martie. Astfel luni i mar i am muncit 
al turi de cei mici pentru a preg ti un pache el plin cu emo ii pentru m mici. Cadourile pentru m mici 
au con inut urm toarele: o felicitare tridimensional  pe care scria „Dragostea mea cre te i cre te i 
cre te pentru mama” pe care cei mici au realizat-o colorând tulpina florii cu verde, lipind florile 
colorate i îndoind cartonul pe liniile punctate. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Urm toarea crea ie a fost o felicitare la care am lucrat dou  zile: în prima zi am amprentat în 
interior o inimioar  cu palmele sub care am lipit o poezioar  pentru mama: 

„Mami, asta-i mâna mea! 
P streaz-o i uneori 
S  zâmbe ti privind la ea 

tiind c-aveam trei ani ori. 
Tu în bra e acum m  cari, 
Dar mânu ele-mi, tii bine, 
Când or s  se fac  mari 
Vor avea grij  de tine!” 
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Pe coperta felicit rii am lipit un co ule  cu floricele. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Am vrut neap rat s  preg tesc cu cei mici i un borc nel cu „Dulcea  de suflet pentru mama”, 
borc nel în care am pus bomboane i bile ele cu mesaje frumoase, vesele pe care m micile s  le poat  
citi atunci când se simt triste. Cei mici au pus în borcane mesajele, bomboanele i au lipit inimioare. 
Al turi de borc nele, m micile au primit i o diplom  pentru cea mai bun  mam . 

Nu în ultimul rând, am vrut s  le ofer m micilor o floare pe care s  o poat  p stra mereu, a a 
c  i-am provocat pe cei mici s  picteze ni te floricele de lemn i s  le dea în dar mamei. Cei mai mul i 
au f cut florile în culoarea preferat  a mamei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activit ile de prim var  au fost extrem de îndr gite de cei mici, ace tia au participat cu mare 
interes la toate activit ile i au fost foarte ner bd tori s  ofere mamelor produsele muncii lor. Astfel, 
prim vara a venit la noi la grup  în cel mai frumos i colorat mod! 
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Familia i impicare ei în via a colii 

Profesor pentru înv mânt primar Tudorache Alexandrina 

Liceul Teoretic Mircea Eliade - Gala i 

Pentru p rin i e momentul în care ei trec de la statutul de primi educatori (familia fiind prima 
coal  a copiilor) la cel de parteneri ai colii. Aceasta nu înseamn  c  rolul p rin ilor în educa ia 

copiilor s-a încheiat, ci doar c  începe o nou  etap  în care p rintele împarte acest rol cu înv torul, 
iar mai târziu cu profesorii. P rin ii continu  educa ia copiilor în familie, dar odat  cu începerea colii 
apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activ  în cadrul ei. 

Atunci când cele dou  medii educa ionale ( coala i familia) se completeaz  i se sus in, ele 
pot asigura într-o mare m sur  o bun  integrare a copilului în activitatea colar , dar i în via a social . 
Cercet rile realizate în domeniul educa iei arat  c , indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când p rin ii sunt parteneri cu coala în educa ia copiilor lor, se observ  o îmbunat ire a 
performan elor elevilor, o mai bun  frecventare a colii, precum i reducerea ratei de abandon colar 
sau chiar a sc derii delicven ei juvenile. 

 
Implicarea p rin ilor în educa ia colar  a copiilor are la baz  câteva principii esen iale: 
 P rin ii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau preg tire educa ional , sunt un 

element cheie în educa ia propriilor copii. 
 P rin ii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
 To i copiii pot înv a. 
 Elementul principal este copilul i realiz rile sale. 
 coala nu este singura responsabil  pentru rezultatele colare ale copilului. 
 Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul s u, oferind astfel copiilor informa ii 

relevante i accesibile vârstei. 
Ca parteneri într-o rela ie, este normal ca p r ile implicate s  aib  anumite a tept ri una fa  de 

cealalt . 
În cei peste 15 ani de experien  ca înv tor, am observat c  exist  un set comun majorit ii 

p rin ilor, în ceea ce prive te a tept rile lor privind activitatea cadrelor didactice.  
 
Iat  câteva dintre ele: 
o s  fie sensibili la nevoile, interesele i talentele speciale ale copiilor; 
o s  stabileasc  cerin e colare identice pentru to i copiii; 
o s  manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
o s -i ajute pe copii s - i sporeasc  stima de sine; 
o s  înt reasc  discipina copiilor; 
o s  comunice des i deschis cu p rin ii; 
o s  ofere recomand ri privitoare la modul în care p rin ii îi pot ajuta pe copii s  înve e. 
 
De asemenea, cadrele didactice au anumite a tept ri din partea p rin ilor: 
 s  creeze copiilor oportunit i de înv are (un mediu sigur de dezvoltare fizic  
i psihic ); 
 s  sus in  scopurile, regulile i politica colii; 
 s  sublinieze în discu iile cu copiii, importan a educa iei pentru via ; 
 s - i accepte responsabilitatea de p rinte, fiind un bun exemplu; 
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 s -i ajute pe copii s  realizeze un echilibru între activit ile colare i cele extra colare; 
 s -i înve e pe copii auto-disciplina i respectul pentru cei din jur; 
 s -i încurajeze pe copii s  fie cât mai buni (s  se autodep easc ) i s - i stabileac  scopuri 

realiste; 
 s  comunice des i deschis cu cadrele didactice (f r  a jigni sau a critica competen a 

profesional  a acestora). 
 
Oricare ar fi a tept rile, esen ial  este încrederea. P rin ii trebuie s  aib  încredere în cadrele 

didactice, dar i s  aib  grij  s  nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri nepl cute pe care le-
ar putea avea din perioada colii. Ei trebuie s  le recunoasc  cadrelor didactice un profesionalism pe 
care ei nu îl au, pedagogia fiind o adev rat  meserie, nu doar o simpl  ocupa ie. 

În rela ia coal - familie pot ap rea dificult i de ordin comportamental ( întâlnite atât la p rin i, 
dar i la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere 
material sau de timp). Aceste dificult i pot ap rea din p rerile diferite privind responsabilitatea 
statului i a familiei cu referire la educa ia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor colare ale 
copilului, participarea la gestionarea i procesul decizional din coal , dar i randamentul pedagogic 
al cadrelor didactice sau lipsa de timp a p rin ilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificult i, este de preferat ca p rin ii s  ia leg tura cu coala 
nu doar atunci când sunt chema i la edin ele cu p rin ii sau atunci când copiii se confrunt  cu anumite 
dificult i. Ei trebuie s  participe la toate evenimentele importante ale colii (serb ri, festivit i, 
concursuri, spectacole, etc.), s  u ureze misiunea educativ  a colii prin continuarea educa iei în 
cadrul familiei, dar i s  manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ 
realizate pentru p rin i. 

Pentru a facilita comunicarea între coal  i familie,  cadrul didactic poate s  comunice cu 
p rin ii prin e-mail, în cazul în carea ace tia dispun de un calculator conectat la internet, s  efectueze 
vizite la domiciliul elevilor, s  realizeze întâlniri dup  cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, 
la o or  agreat  de p rin i. 

O alt  piedic  pus  în fa a parteneriatului coal - familie o reprezint  faptul c  unele familii se 
simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se sim i chiar intimidate de cadrul didactic. Una 
din cauze este educa ia limitat  a p rin ilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În aceast  situa ie, 
cadrele didactice trebuie s  în eleag  nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea p rin ilor 
în activit ile colare, dar i s - i adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat 
reu it între coal  i familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condi ii i, implicit, 
succesul în via , e nevoie ca to i factorii implica i în procesul educa ional s  formeze o echip  în care 
fiecare tie ce are de f cut i îi acord  partenerului respectul i încrederea cuvenit . 
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

TAT L MEU 

Tudori Vasilica, profesor vioar ,                                                                        
Liceul de Art , Sibiu 

- Cum ai ajuns s  cân i la vioar ? 

Este întrebarea adresat  tuturor instrumenti tilor (pentru fiecare instrument muzical în parte). 
i fiecare are o poveste adev rat  i personal  despre începutul drumului lung al practic rii unui 

instrument muzical. 

Povestea mea este simpl : tat lui meu i-a pl cut muzica. Avea un fluier i cânta una i aceea i 
melodie popular  ce sugera venirea oilor de la munte. Îi pl cea s  imite cavalul. 

La Casa Armatei se organizau cursuri de vioar  pentru copiii ofi erilor i cum eu aveam 6 ani, 
exact v rsta când copiii î i manifest  înclina iile muzicale am ajuns la acele cursuri. Repede am primit 
o vioar  Reghin, pe care o mai p strez i acum – prima mea vioar !-dar m rimea 4/4, deci era prea 
mare pentru mine. 

Au început c ut rile pentru o vioar  mic . 

În acele vremuri nu existau magazine de instrumente muzicale în toate ora ele. Nu era o gam  
larg  de produse în magazine. Nu se g seau toate m rimile de viori în orice moment. 

Cuno tin ele familiei mele nu aveau un asemenea instrument – o vioar  mic . 

Numai bine, cum nenea Gheorghe, ofer de profesie, f cea un transport de marf  pân  în nordul 
rii, a plecat tata într-o c l torie, s  caute vioara. La Cluj-Napoca, la magazinul de consigna ie a g sit 

o vioar  1/2 dar era promis . În caz c  nu se prezenta cump r torul ar fi fost disponibil . 

C l toria a continuat. Tata a ajuns pân  la Sighetul Marma iei. Dup  a a un ocol, la întoarcere, 
trecând din nou prin Cluj-Napoca, vioara 1/2, construit  de Babós Béla a devenit vioara mea de copil. 
Mai am i acum aceast  vioar  i o dau spre folosin  elevilor mei i le spun aceast  poveste. E o 
poveste pe care mi-o amintesc cu duio ie. 

Nu uit încântarea cu care tat l meu descria c l toria avut  în c utarea viorii: drumul parcurs, 
ora ele v zute, oamenii întâlni i, magazinul de muzic  i vioara. 

Pe profesorul de vioar  nu îl mai am în memorie i nu am aflat niciodat  numele lui. La 
îndemnul dumnealui, p rin ii mei m-au dus la coala de muzic . 

De aici începe alt  poveste. 

Din cei 60 de ani de via , din practica mea la catedra de vioar  la coala de muzic , din 
observa iile personale din via a de zi cu zi am concluzionat c  p rin ii au rolul hot râtor în educa ia 
copiilor lor. 

- P rin ii î i continu  visurile prin copiii lor. 
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- P rin ii reprezint  primul model de via  al copilului, 
- P rin ii sunt r spunz tori de cre terea copiilor lor. 
- P rin ii sunt datori s - i iubeasc  copiii. Ceea ce i fac! 
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Importan a educa iei în familie 

Profesor înv mânt primar: Livia Tudoric  

coala Gimnazial  nr. 3 Orbeasca 

 

Într-o lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile locale 
se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  se 
dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. 

Familia este prima coal  pe care o cunoa te copilul. Comportamentele s n toase, valorile i 
atitudinile dobândite în primii ani de via  asigur  o dezvoltare armonioas . Rolul familiei este 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. coala, 
al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de înv mânt, 
personalitatea copilului. 

O rela ie optim  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  diminueaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Ori, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult încetinit de preocup ri extra colare, î i 
folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul, telefonul i calculatorul se transform , în foarte mare 
m sur , în divertisment, controlul p rin ilor nu este eficient, iar ace tia  sunt nemul umi i pentru 
notele copiilor, dar rezultatele slabe la înv tur  le pun pe seama colii. 

 De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  
timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate. 

Copilul tr ie te un sentiment de mândrie atunci când p rin ii  s i se implic  în activit ile colii 
sau îi sprijin  în realizarea sarcinilor de înv are. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în 
formarea personalit ii copilului, în con tiin a lui. Ca urmare î i va respecta mai mult p rin ii, va 
înv a s  aprecieze munca celorlal i, îi va fi asigurat succesul colar. D ruirea, tinere ea, experien a, 
profesionalismul, puterea, curajul, interesul, dedicarea, perseveren a, implicarea, sensibilitatea sunt 
câteva din calit ile i în acela i timp valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficient  a 
p rin ilor în dezvoltarea intelectual  a copiilor, asigur  o educa ie de calitate. 

Colaborarea  eficient  coal  – familie reprezint  o reu it  a procesului educa ional. Educ ia 
este o ac iune la care î i dau concursul coala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este absolut 
necesar . 
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A adar, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, mai apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

  

1191



 

IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

Profesor înv mânt pre colar Tudose Alexandra Nicoleta 

G. P. P. Nr. 23, Mun. Ploie ti, Jud. Prahova 

  

Educa ia copilului reprezint  un proces esen ial pentru formarea sa ca adult echilibrat i fericit. 
Este procesul prin care copilul î i cultiv  i perfec ioneaz  abilit ile de comunicare i de exprimare 
a sentimentelor, de captare a noilor cuno tin e, dar i de rela ionare cu cei din jur. 

O bun  cre tere a copiilor din partea p rin ilor spore te ansele de a deveni adul i de succes. 
Prima etap  de o real  importan  din via a copilului, înainte de a se confrunta cu realitatea vie ii în 
societate este familia. În familie începe educa ia, locul în care vor înv a primele valori care vor 
modela personalitatea. 

O educa ie organizat  a copilului se realizeaz  în coal  – factorul principal pentru formarea i 
dezvoltarea unui om în societate, care este activ la via  i preg tit pentru munc . Procesul de 
înv mânt prezint  un rol primordial în formarea omului, contribuind la realizarea idealului 
educa ional impus de cerin ele vie ii sociale, iar acest lucru presupune îndrumare din partea unor 
persoane preg tite în mod special în acest sens.  

Un alt rol, de o importan  major , pe care coala îl are este de valorificare a abilit ilor de 
interrela ionare, de asumare a responsabilit ilor, de cultivare a capacit ii de a lua o decizie corect , 
de a descoperi propriile interese i aspira ii pentru formarea colar  i profesional  ulterioar . 

Una dintre cele mai importante condi ii ale cre terii eficien ei activit ii educative desf urate 
cu elevii o constituie asigurarea unei depline unit i de ac iune a tuturor factorilor educativi: coal , 
familie, comunitate.  

 
coala reprezint  factorul de care depinde în mod covâr itor devenirea personalit ii umane, 

îns   educa ia coerent  nu poate face abstrac ie de rosturile familiei în aceast  comuniune.  
 

coala i familia sunt dou  institu ii care au nevoie una de alta. Acestea trebuie s  g seasc  
f ga ul colabor rii autentice bazat  pe încredere i respect reciproc, pe iubirea fa  de copil, s  fac  
loc unei rela ii deschise, permeabile, favorizante schimbului i comunic rii de idei. 

 
„Educa ia este ceea ce r mâne dup  ce ai uitat tot ceea ce ai înv at în coal .” Albert Einstein 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Educatoare: Tunaru Nicoleta Anu a 

Gr dini a ,,Raz  de Soare“ Târgovi te 
 
 
 
 
Procesul de înv mânt poate fi denumit ca fiind un ansamblu complex de ac iuni realizate atât 

în mod con tient, cât i în mod sistematic de c tre cadrele didactice asupra elevilor. Aceast  activitate 
se desf oar  într-un cadru institu ional foarte bine organizat i structurat, în a a fel încât formarea 
personalitî ii acestora s  se realizeze conform cerin elor idealului educa ional al sistemului de 
înv mânt românesc. 

Educatia reprezint  un fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte 
precum i a culturii c tre genera iile de copii i tineri, în scopul preg tirii lor pentru integrarea în 
societate. 

Printre factorii institu ionali ai educa iei  se num r  coala, familia, biserica etc. Totul educ  
:oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând i în cea mai mare m sur -oamenii. Între ace tia 
primul loc îl ocup  familia si educatorii. 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota 
în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

coala nu poate face ceea ce familia nu face i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea familia înseamn  i prezen  activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, 
profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  
un start bun în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale ori sociale pe care copilul le poate traversa, 
la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Scoala reprezint  institutia social  în care se realizeaz  educatia organizat  a tinerei genera ii. 
Aceasta este factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societ tii, s  
fie parte activ  la via , s  fie pregatit pentru munca. Procesul de înv mânt reprezint  componenta 
ce confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la 
realizarea idealului educativ impus de cerintele vie ii sociale.  

Procesul de educa ie din cadrul scolii este îndrumat i condus de persoane bine preg tite in mod 
special pentru acest lucru. Menirea scolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunostinte 
cât mai mare, ci si de a le stimula calitatea de om. Ora de dirigentie este cea în care ne putem apleca 
asupra acestei laturi. 

Tot în aceast  ora, se urm re te valorificarea abilit tilor de interrela ionare, de asumare a 
responsabilit ilor, de cultivare a capacit ii de a lua o decizie corect , de descoperire a propriilor 
interese i aspiratii spre formarea colar  i profesional  ulterioar . coala a r mas punctul de pornire 
al orient rii colare si profesionale prin actiuni de informare asupra posibilit tilor de continuare a 
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studiilor, de detectare a intereselor profesionale i a aptitudinilor, de discutare a criteriilor dup  care 
elevii isi decid viitorul si a ponderii de implicare a familiei în alegerea colii dar i a profesiei pe care 
copiii lor o vor urma, dac  profesia aleas  este cea dorit  de copil si dac  acesta din urma are 
disponibilitati intelectuale. 

Ajungem astfel la un alt factor important ce contribuie la educarea copiilor i care este 
reprezentat de familie. Familia exercit  o influen  deosebit de valoroas  asupra copiilor. O mare 
parte despre cunostintele despre natur , societate, deprinderile igienico-sanitare, obi nuintele de 
comportament, elevul le datoreaza educatiei primite în familie. Dup  p rerea mea, rolul familiei este 
foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic, etc. Ca 
prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, 
animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice ), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul 
de observatie, memoria si gândirea copiilor. A adar copilul ob ine rezultatele colare în func ie de 
modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are.  

P rintii trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie s -si ajute copilul la 
înv t tur . Acest ajutor îns  trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze 
tema copilului. Cu timpul p rintii se vor limita la controlarea temei de acas  si a carnetului de note. 
Deci, atitudinea p rintilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  
ajung  s  nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.Tot în familie se formeaz  cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta în vorbire i atitudini, 
ordinea, cump tarea, grija fa  de lucrurile încredin ate.  

Toate acestea sunt de fapt ilustrarea cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acas ". Un elev 
fara "cei 7 ani de-acas " va crea mereu probleme chiar si ca viitor adult. Aici trebuie reamintit faptul 
c , în general, elevii nu primesc în cadrul unit ii de înv mânt nici un exemplu sau sfat negativ, 
toate acestea influentându-l în afara scolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la coal  5-6 
ore, de restul timpului fiind responsabil  familia elevului. Uneori p rin ii nu i-au în calcul faptul c   
trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece si unii si altii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioas  a elevului, educarea si îmbog tirea cunostintelor acestuia. 

Dezvoltarea personalit tii copilului si a form rii lui în conformitate cu idealul social si cel 
personal este influen at  de diferen ele de ordin economic, social, cultural care exist  între familii. 
Familia îns , în ciuda acestor differen e, prezint  anumite însu iri comune. Conditiile de via  ale 
copilului sunt influen ate de comportamentul p rintilor s i. Familia trebuie s  aib  disciplina ei. Toate 
problemele vie ii se pot rezolva mai usor într-un climat de prietenie i de intelegere. 

Una dintre cele mai importante preocup ri ale familiei i un punct comun pe care îl are aceasta 
cu coala este orientarea colar  i profesional . Cei mai multi p rinti sunt bine inten ionati în 
alegerea unei scoli sau a unei profesii pentru copilul s u. Dar, de multe ori, buna inten ie i buna 
credin  sunt tocmai sursele gre elilor lor deoarece acestea nu in loc de competen  si de pricepere. 
Gre elile p rintilor decurg uneori si din prea marea dragoste pe care o poart  copiilor.  

Iat  cateva dintre acestea: 

 Neîncrederea familiei în copil. Exista p rinti care î i consider  copiii mai copii decât sunt în 
realitate si aleg viitoarea scoal  i viitoarea profesie în locul lor, chiar f r  a-i consulta. Copiii au îns  
si ei capacitatea s  aleag . 

 Copii tratati ca proprietate personal  de care p rintii dispun dupa bunul lor plac. Argumentul 
acestor p rinti sun  cam asa:"eu îl îmbrac, eu îl hr nesc, eu hot r sc ce s  fie si ce s  nu fie". 
Personalitatea, sentimentele, aspiratiile si dorintele copiilor nu conteaz  în fa a p rintilor. 

 La polul opus se afl  o alta categorie de p rinti, a neutrilor. Ace tia se complac în situatia de 
neamestec în treburile copiilor si isi motiveaza atitudinea cam a a: "este destul de mare ca s  poata 
judeca ce face"sau :"are i mai mult  coal  decât mine a adar ce s -l mai înv t eu?"F r  îndoial  ca 
fiul este destul de mare pentru a sti ce e bine si ce e r u, dar fiind f r  experien a simte nevoia unui 
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sfat, a unui sprijin. Chiar dac  sunt mai pu in instrui i decât copiii, p rintii au mai mult  experien , 
au " coala vietii". 

 Categoria p rintilor care  aleg pentru copiii lor profesia pe care via a i-a împiedicat pe ei s  
o practice. 

 P rin ii orgoliosi fac din alegerea profesiei pentru fiul lor o problem  de ambitie: "vreau s -
i ar t lui cutare c  i fiul meu face o facultate". Ace ti p rinti nu se întreab  dac  fiul lor vrea s  
urmeze o facultate, dac  are aptitudini pentru profesia aleas  de ei. 

 Grija pentru copii îi face pe unii p rinti s  doreasc  pentru copii o profesie b noas  i de 
aceea fac eforturi ca fiii s-o apuce pe drumul unei asemenea profesii. 

 

Toate situatiile amintite mai sus trebuie evitate. De aceea între familie i scoal  trebuie s  existe 
o permanent  colaborare ce se poate realiza prin vizite reciproce, edinte i lectorate cu p rintii. 

În concluzie, sunt de p rere c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i 
scop - formarea personalit ii umane integrale si armonioase. Pân  la cuprinderea într-o unitate de 
înv mânt, rolul primordial în educatie il are familia. Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv t mânt 
ponderea se schimb , rolul mai mare avându-l coala, dar nici actiunea educativ  a familiei nu este 
de neglijat.  

Între actiunile educative ale celor doi factori exist  mai degrab  un raport de complementaritate 
decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s-o completeze pe a celuilalt. Educa ia este foarte 
important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, instruirea individual  i pentru 
evolu ia umanit ii. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Prof. urca Nicoleta-Iulia 

coala Gimnazial ,, tefan cel Mare” Bistri a 
 
 
 

Educarea tinerilor i a copiilor este o responsabilitate a întregii societ i. Familia, Biserica, 
coala, dar i mass-media sunt institu ii care au puterea de a modela comportamentul religios-moral 

al tân rului de azi. O colaborare strâns  i un scop comun a acestora duce la un rezultat eficient în 
ceea ce prive te educarea  tinerei genera ii. 

No iunea de educa ie a determinat formularea mai multor defini ii, luându-se în considerare 
diverse aspecte: scopul educa iei, natura procesului, con inutul educa iei, laturile sau func iile actului 
educativ.  

Etimologic, cuvântul „educa ie” provine din latinescul „educo–are” ce înseamn  „a cre te, a 
instrui, a forma, a scoate din”. Am putea spune c  educa ia înseamn  a scoate individul „din starea 
de natur ” i a-l introduce „în starea de cultur ”. 

Educa ia copilului începe în familie i se realizeaz  sistematic în coal  în cadrul orelor, la toate 
disciplinele.. Aceasta are un rol informativ , de punere la dispozi ia elevilor a unui set de cuno tin e, 
dar i rol formativ de transpunere în fapte de via  a normelor acumulate. 

Într-o familie on tituit  legal, bine organizat , tatorni , o iii au ondi ii ro i e dezvolt rii 
normale, n toa e, unt edu a i în im ul ordinii i di i linei, al r underii entru a iunile lor. 

i i e dezvolt  ei armonio  i multilateral, înva  a- i înfrâna în lina iile egoi te, îm ro riind 
entimente de iubire, dre tate, drago te de mun  i re e t fa  de ole tivitate, are îi vor ajuta  
e integreze mai târziu demn în o ietate, le vor de ide viitoarea onduit , ara terul i a titudinile 

fundamentale e le vor lua în via . Ni ieri o iii nu g e  imen ele re ur e de r bdare, iubire, 
abnega ie, atât de ne e are dezvolt rii lor n toa e, a la rin ii lor. Fie are iatr  u  la edifi iul 
edu a iei e te una u  la demnitatea familiei i ro irea o iet ii. 

În ocietatea contem oran  nu utem vorbi de re uficien a unei educa ii ur intelectuale f r  
a vorbi de re nece itatea ab olut  a unei educa ii irituale, i acea ta mai ale  în cadrul vie ii de 
familie, unde rin ii i co iii formeaz  nucleul iritual al întregii ociet i. Nece itatea educ rii 

irituale a co iilor e te cerut  de în u i co ul exi ten ei noa tre ca i cre tini care tindem re 
Îm r ia lui Dumnezeu. Familia este mediul cel mai prielnic pentru na terea, dezvoltarea i 
des vâr irea fiin ei umane. Copilul are o neap rat  nevoie de ajutorul neîncetat al p rin ilor s i, care 
în aceast  lucrare nu pot fi nici substitui i i nici întrecu i de nimeni. 

coala supline te lipsa de educa ie religios-morale din familie, Biserica des vâr e te lucrarea 
colii prin participarea elevilor la cultul divin. În scopul cre rii armoniei interioare, Biserica, coala 
i familia constituie medii în care tinerii se pot forma i informa, pot g si sprijin, în elegere i modele 

morale de via . G sirea de solu ii la problemele actuale ale tinerilor nostri,f r  implicarea Bisericii 
nu va da rezultate. Modernitatea se cere a fi asumat  specific i de Biseric . Ea trebuie s  ia act, s  
vin  în întâmpinarea tinerilor cu solu ii viabile, s  avertizeze i nu în ultimul rând s  vindece. 

Rolul educa iei în coal , în afar  de cel strict pedagogic, este s -l înve e pe copil cum s  se 
descurce printre cei asemenea lui, s -l ajute s  aib  un program i s  fie disciplinat, s -i formeze 
cultura general  i chiar s  îl preg teasc  pentru o meserie. 

Studiile arat  c  ansele copilului de a cre te, de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune 
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cresc pe m sur  ce p rin ii sunt mai implica i în educa ia copilului. 
coala este institu ia care organizeaz  trairea unei experien e de inv are.  Ea urm re te 

atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode si mijloace tiintifice. coala informeaz  si formeaz  
elevii inând cont de anumite principii, având grij  s  evalueze modul in care obiectivele au fost atinse. 
Prin urmare, scoala nu este singurul laborator in care copilul invat  ci doar unul dintre ele, mai 
specializat si competent in domeniul educa iei decît altele.  

E bine ca p rintele s  aib  incredere in coal , dar pentru ca educa ia copilului s  se ridice la 
nivelul a teptat, el trebuie s  se implice, s  colaboreze cu personalul didactic pentru ca metodele i 
obiectivele propuse s  se completeze. De aceea, o educatie dobandita in mediul scolar a reprezentat 
intotdeauna o baza foarte buna peste care s-a cladit experienta de viata.  

O educa ie temeinic  i durabil  este cea început  în familie înc  din fraged  copil rie, 
continuat  în coal  i consolidat  prin diferite activit i ce se deruleaz  în societate. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Profesor înv mânt primar Clara Gabriela Turturea 

coala Gimnazial  nr. 5 Drobeta Turnu Severin 

 
 
Copilul, cea mai important  investi ie a unei familii dar i a societ ii, este continuatorul 

modelului social imprimat înca din mica copil rie de factorii de influen : familia i coala.  
 
Primul context educativ al copilului este oferit de familie, care cl de te “funda ia” educa iei, în 

sânul familiei copilul î i formeaz  prima perspectiv  asupra vie ii, prime te primul status i primul 
rol al vie ii sale. Dac  în familie copilul este tratat cu pre uire, este iubit i respectat, copilul porne te 
în via  încrez tor în puterile sale, abordeaz  provoc rile vârstei cu curaj i este mult mai pu in stresat, 
în compara ie cu un copil crescut într-un mediu ostil, în care nu a fost valorizat, încurajat, pre uit. 
Rolul jucat de acest copil în familie nu a fost unul principal, de succes i aceasta îl va influen a în 
toate celelalte medii cu care se va intersecta. 

A adar, copilul vine la coal  cu un bagaj emo ional, educativ i adaptativ creat în sânul familiei 
în care a crescut. Scoala presupune asociere, adaptare i o nou  împ r ire de roluri i statusuri. Este 
evident c  un copil echilibrat emo ional manifest  siguran  i se adapteaz  mai u or la 
rigorile/cerin ele colare, în compara ie cu un copil timorat, nesigur i care nu se simte pe deplin 
acceptat de propria familie. Durata adapt rii va fi mai lung  în cazul acestui copil, dar dac  
nesiguran a i temerile copilului sunt observate i tratate la timp de c tre înv toare/consilierul 
colar, copilul poate fi ajutat s  se echilibreze emo ional. 

Aici consider c  sunt necesare talentul i fine ea psihopedagogic  ale pedagogului, pentru a 
oferi posibilitatea unui nou start fiec rui copil, indiferent din ce mediu familial provine.  

coala poate deveni mediul în care copilul insuficient în eles acas  s  se simt  bine, valorizat 
i s  capete încredere în for ele proprii. Înv toarea trebuie s  con tientizeze urm rile 

comportamentului s u i s  fie extrem de atent  la modul în care trateaz  fiecare copil. A a cum 
adul ii au spaimele lor (boal , omaj, divor , perderi materiale, etc), pe care încearc  s  le gestioneze 
f când apel la experien a de via , la ra iune i la autocontrol sau cerând sfatul unui prieten sau al 
unui psiholog, copiii au i ei spaime care le perturb  micul univers într-un mod pe care adul ii nu îl 
evalueaz  realist, considerând c  sunt doar spaime de copil. Dar raportând la micul univers al 
copilului, acestea cap t  propor ii greu de gestionat de un suflet de copil (o ceart  între p rin i, o 
ceart  cu cel mai bun prieten, o întâmplare pe care copilul o percepe ca pe o amenin are, pierderea 
unei juc rii indr gite, etc). în plus, copilul nu caut  explica ii ra ionale, nu tie s  cear  ajutor, copilul 
doar simte i reac ioneaz  instinctual, pentru c  este singurul mod pe care îl cunoa te atunci când e 
mic. 

coala poate avea rol pozitiv în echilibrarea copilului, cu condi ia aplec rii cu aten ie asupra 
fr mânt rilor i temerilor micilor colari.  

coala trebuie s  ofere un spa iu primitor i prietenos copiilor, ace tia s  se simt  bineveni i i 
pre ui i de c tre adul ii prezen i în coal . Trebuie s  avem permanent în vedere c  în coli form m 
genera iile de mâine, copiii de azi vor fi adul ii de mâine. 

Comunicarea cu familia este benefic  în toate cazurile, fiind modalitatea cea mai bun  de 
cunoa tere reciproc  i de accelerare a acomod rii copilului la coal . Rolul consilierului colar este 
deosebit de important în evaluarea gradului de acomodare a copilului la coal .  
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De asemenea implicarea p rin ilor în activit ile colare îi ajut  pe p rin i s  con tientizeze 
modul în care copilul lor se poate dezvolta la coal  i s  acorde importan a cuvenit  preg tirii pentru 
coal  a copilului. În acest sens eu trimit permanent poze cu activitatea la clas  pe grupul p rin ilor, 

implicându-i pe ace tia emo ional în activit ile clasei noastre. P rin ii trebuie s  fie ajuta i s  
con tientizeze c  coala reprezint  o a doua familie pentru copilul lor, c  poten ialul formativ este 
imens, c  la coal  copilul are un alt rol i un alt status decât are acas  i s  se implice mai mult în 
sus inerea copilului pe plan educativ.  

P rin ii vor putea fi implica i în educa ia copiilor lor dac  pot ob ine idei de la coal  cu privire 
la modul în care î i pot ajuta i sus ine copiii. Poate c  cel mai important este faptul c  p rin ii pot 
astfel deveni mai încrez tori în valoarea implic rii lor în coal . P rin ii dezvolt  o apreciere mai 
mare pentru rolul important pe care îl joac  în educa ia copiilor lor. Exist  dovezi substan iale care 
arat  c  implicarea p rin ilor aduce beneficii elevilor, inclusiv îmbun t irea rezultatelor lor 
academice. Exist  i alte avantaje pentru copii atunci când p rin ii se implic  – i anume, o motiva ie 
sporit  pentru înv are, un comportament îmbun t it, o prezen  mai frecvent  i o atitudine mai 
pozitiv  legata de  teme i coal  în general.  

Cercet rile arat  c  implicarea p rin ilor poate ajuta profesorii s  se concentreze mai mult pe 
sarcina de predare. De asemenea, având mai mult contact cu p rin ii, cadrele didactice înva  mai 
multe despre nevoile elevilor i despre mediul de acas , ceea ce reprezint  informa ii pe care le pot 
aplica pentru a r spunde mai bine acestor nevoi.  

P rin ii care sunt implica i tind s  aib  o viziune mai pozitiv  asupra cadrelor didactice, ceea 
ce duce la îmbun t irea rela iei cu profesorii. O abordare incluziv  în luarea deciziilor colare i 
implicarea p rin ilor creeaz  un sentiment de responsabilitate partajat  între p rin i, membrii 
comunit ii, profesorii i liderii colari. P rin ii au dreptul s  fie consulta i i s  participe la deciziile 
privind copiii lor. P rin ii pot juca roluri semnificative în procesul decizional colar. Formarea i 
informarea pentru a profita la maximum de aceste oportunit i pot fi furnizate ca parte a activit ilor 
de parteneriat. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Educa ia este via  îns i 

 

Prof. înv. primar:  Tusa Csilla Cecilia 

coala Gimnazial  „Ady Endre”, Sfântu Gheorghe, Jude ul Covasna 
 

 

„Educa ia nu înseamn  preg tire pentru via ; educa ia este via  îns i.” John Dewey 

Atunci când vine vorba despre educa ie în general i despre educa ia copilului în mod special, 
familia joac  un rol esen ial. De aceea este foarte important ca implicarea s  fie una constant . 

„Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 
ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor.”– A.S. Makarenko 

Importan a i rolul primordial  îl de ine familia în dezvoltarea copilului, p rin ii având un 
impact direct i de durat  asupra copiilor. Ace tia joac  un rol-cheie în educa ia i formarea lor ca 
persoane pentru societate. Astfel, putem spune c  formarea copilului începe chiar de la na tere, sau 
chiar înainte de acest moment, prin felul p rintelui de a vorbi cu copilul, de a se comporta cu acesta, 
de a se raporta la el, dar i prin modul de comporta p rin ii între ei în i i, sau cu al i membrii ai 
familiei sau în societate. 

P rin ii sunt un bun exemplu pentru proprii copii, care are cel mai mare impact i cel mai lesne 
exemplu de urmat, mai ales în primii ani de via . Familia este cadrul fundamental în interiorul c ruia 
sunt satisf cute nevoile de baz  ale copilului, atât biologice cât i psihologice i sociale. Familia i 
mediul familial reprezint  veriga de leg tur  a copilului cu societatea i constituie matricea care îi 
imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i morale ale copilului. 

„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – 
Bob Keeshan 

P rin ii au un rol extrem de important în dezvoltarea emo ional  a copilului, ambii p rin i au 
un rol deosebit, atât mama, cât i tat l.  

Cu mult inainte s  vorbim despre importan a educa iei, mama ofer  hran , ad post, încredere, 
protec ie, acoperind toate nevoile de baz  ale copilului. Este adev rat c  în primii ani de via , rolul 
mamei este mult mai necesar i mai complex, fa  de cel al tat lui, dar crescând, copilul va avea 
nevoie i de modelul tat lui, care îi va inspira copilului siguran a de care acesta va avea nevoie pentru 
a intra în societate. Dac  mama este afec iune, blande e i feminitate, tat l este siguran a, putere i 
autoritate.  

În societatea actual , se tinde spre modificarea statutului tat lui: el devine un partener de 
n dejde al mamei, cu care împarte atribu iile legate de copil. Dar pe m sur  ce independen a fa  de 
mama a copilului cre te, tat l devine un personaj tot mai activ în rela ia cu acesta. El impune reguli 
i o sus ine pe mama în stabilirea limitelor familiei, el ini iaz  copilul într-un sport, el însufl  curaj i 

ofer  modelul perseveren ei, fiind in general mai energic i mai încurajator decât mama care ofer  
confort i blânde e.  

Îns , cum am amintit, foarte important  este i rela ia dintre p rin i, nu conteaz  care dintre ei 
este cel mai important, sau care are rolul cel mai complex, ci conteaz  foarte mult mediul ambiant, 
rela ia dintre p rin i i rela iile dintre to i membrii familiei, modul de raportare al unora la ceilal i, 
armonia i rela iile dintre ace tia, modul în care î i vorbesc, cum se ajut  sau cum î i împart sarcinile. 

Primii ani de via  ai unui copil i implicarea p rin ilor în acest stadiu de nevoie a satisfacerii 
trebuin elor este primordial . În primii ani de via , copilul este dependent de p rin i, în special de 
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mam , fiind o etap  de baz  în dezvoltarea sa, deoarece în aceast  perioad  se pun bazele dezvolt rii 
viitorului adult. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev-profesor-p rinte, este foarte chiar necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. ansele de reu it  ale unui copil de a se dezvolta i de 

a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii sunt implica i în educa ia acestuia. 
Astfel, observ m c  educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  

conlucrare a celor dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra 
dezvolt rii personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul 
c  un copil pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania 
p rin ilor i a familiei, decât la coal .  

Rel tia coal -familie este una complex  i uneori dificila; însa, pentru succesul academic al 
copilului, un parteneriat coal - familie este indispensabil.  

De ce e important ca p rin ii s  se implice în educa ia colar  a copiilor? 
Note mai mari: copiii ai c ror p rin i sunt mai implica i, au note mai mari i rezultate mai bune. 

Cu cât implicarea p rin ilor e mai mare, cu atât beneficiile pentru copii sunt mai mari.  
Comportament corespunz tor: copiii ai c ror p rin i sunt implica i în activitatea colar  dau 

dovad  de abilit i sociale superioare i de un comportament colar adecvat. Ei au mai pu ine absen e, 
deranjeaz  mai rar orele i sunt mai con tiincio i în efectuarea temelor.              

Încrederea în sine: atunci când elevii se simt sus inuti, atât acas  cât i la scoal , au tendin a de 
a dezvolta o atitudine pozitiva fa  de coal . Pentru ei, succesul academic devine mai important, iar 
in timpul petrecut in scoala ei se simt acceptati, inclusi si respectati. 

Încrederea p rin ilor în institu ia colara cre te: Atunci când p rintele se implic  direct in 
educa ia copilului s u, devine mai capabil s  î i ajute copilul i câstig  mai mult  încredere în 
abilit ile sale de p rinte.  

În concluzie s  ne implic m cât mai mult posibil în via a copiilor no trii, atât profesorii cât i 
p rin ii, pentru a avea o societate mai bun , prin oameni mai buni, din genera ia educat  de noi. 

 „Educa ia este cea mai bun  provizie pe care o po i face pentru b trâne e”. Aristotel 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII                                                                  
ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

TUTUNARU NATALIA DANIELA 
 

 

Familia este nucleul societ ii, este cadrul fundamental în interiorul c ruia copilul se na te i se 
dezvolt  urmând exemplul p rin ilor s i. 

În familie, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  primele 
lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  un prim model de înv are. Rolul p rin ilor nu se 
termin  în momentul în care copilul începe coala, ci din contr  este în continuare la fel de important. 
Colaborarea dintre factorii implica i elev – profesor – p rinte este necesar  i influen eaz  via a 
colar  a copilului. 

 Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  la procesul instructiv – educativ, 
colaborarea p rintelui cu profesorul , duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea colar  i 
la rezultate mai bune. 

Astfel, educa ia nu se termin  acas  i nici nu începe la coal , ci este o colaborare continu  a 
celor dou  medii. Mediul familial are o mare influen  asupra dezvolt rii personalit ii, atitudinii, 
comportamentelor i reu itelor copiilor. 

”P rin ii sunt modele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect” 
spunea Bob Keeshan. A adar familia are un rol important în via a copilului, privind ”funda ia” 
viitorului adult care va fi ”cl dit ” de c tre coal . 

coala are un rol foarte important în educa ia viitorului adult. Ea formeaz  elevului priceperi i 
deprinderi, îi dezvolt  competen e cu ajutorul unor metode i mijloace tiin ifice. Dar pentru ca 
educa ia copilului s  se ridice la nivelul a teptat, atât elevul cât i p rin ii trebuie s  se implice, s  
colaboreze cu cadrele didactice pentru c metodele propuse s  fie eficiente. 

P rin ii care colaboreaz  cu dirigintele i profesorii clasei le ofer  copiilor lor un model de 
responsabilizare a acestora, con tientizeaz  i îndeplinirea sarcinilor pe care le au în clas . 

De asemenea, am constatat la ace ti elevi un randament colar crescut i drept urmare 
performan e colare. 

Din nefericire, exist  în vremurile actuale i p rin ii care las  educa ia exclusiv în seama colii, 
ei sunt reticen i la solicit rile dirigintelui, nu in leg tura cu coala, nu colaboreaz  cu cadrele 
didactice i le imprim  i copiilor lor aceast  stare de negare ceea ce duce la insuccesul colar. 

În concluzie, familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal , pentru c  altfel 
cel care suport  consecin ele va fi elevul. 

 

Bibliografie:  
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ROLUL COLII I AL FAMILIEI ÎN EDUCA IA COPIILOR 

                                                           
Prof. Inv mant pre colar, Udrescu Gheorghi a,                                                          

Scoala Gimnazial  Nr. 13 / Structura GPP Nr. 14, Râmnicu Vâlcea 
 

 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie.  

Familia este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe 
o leg tur  permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. Fiecare studiu ce are ca obiectiv 
educa ia arat  c  familia i coala constituie mediile socio-culturale, care modeleaz  fiin a uman  de-
a lungul întregii vie i.  

coala i familia r mân principalele socluri de formare a personalit ii sociale i culturale, 
prima, prin preg tire temeinic organizat , dup  programe, cu cadre specializate i în perioade de timp 
bine definite, a doua, prin procesul real al vie ii de zi cu zi, în care copilul, înva  regulile primare de 
via , deprinderea de a vorbi, de a se comporta fa  de cei din jur i de a-i aprecia . 

Amprenta educativ  a familiei, mai ales în prima parte a vie ii copilului, este decisiv  i 
consolideaz  eforturile educative ale colii, numai atunci când conlucreaz  continuu i consistent, în 
ac iunice se completeaz , mobilizând în aceea i m sur  elevii, ca subiec i activi ai procesului 
educativ. Studiile de specialitate pledeaz  tot mai mult pentru strânsa leg tut  dintre coal i familie, 
i invers, p rin ii fiind recunoscu i ca adev ra ii „strategi” ai ac iunii educative ale c rei mize sunt 

complexe [St nciulescu, 1997, p. 172].  
Scopurile, elurile p rin ilor sunt multiple i cu destina ii bine definite: în primul rând, cele de 

ordin instrumental, ei fiind preocupa i de standardul viitor de via  al copiilor lor, de ob inerea unui 
venit cât mai înalt; de ordin profesional, pentru realizarea unui statut social superior, care s  le asigure 
putere, venituri, acces la resurse, capacitate de decizie; de ordin afectiv, în sensul deprinderii copiilor 
de a tr i pozitiv experien a de colari; de ordin cultural, prin idealuri, modele culturale,de 
personalit i, care le pot influen a i ghida via a . 

Elevul zilelor noastre, datorit  posibilit ilor de informare f r  precedent, devine tot mai mult 
o parte activ  a procesului educativ familial, adeseori modelându-l din interior, oferindu-i noi direc ii 
de evolu ie, dar i a celui colar, solicitând schimb ri în con inutul programelor, în r spunsuri adresate 
factorilor educativi, care trebuie s  fie preg ti i s  conduc  un dialog pertinent i valabil pentru ambele 
p r i.  

Copiii sau elevii constituie conexiunea dintre familie i coal , ca mediatori între p rin i i 
profesori, afla i la intersec ia dintre cele dou  influen e sau segmente ale adul ilor cu func ie 
educativ . În acest fel, copiii, elevii devin ei în i i contribuitori la autoformarea iconstruc ia propriei 
personalit ii, contribu ie care asigur , f r  îndoial , o reu it  mai mare procesului educativ.P rin ii 
sunt, desigur, primii responsabili de buna sau proasta educa ie a copilului, la vârsta când el, din punct 
de vedere fizic i psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei s  fie primii aten iona i 
de modul cum se comport  la coal . Acest comportament, cu r d cini în via a de familie, se reflect  
apoi în coal  i în societate.  

Antropologia cultural  i sociologia culturii afirm  c  familia constituie prima form  de 
comunitate uman  în care înva  copilul cele dintâi reguli de comportare în via . Antrenarea lor la 
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însu irea temeinic  a cuno tin elor, prin procesul instructiv, i la modelarea tr s turilor propriei 
personalit i, din perspectiv  uman , moral , civic , prin procesul educativ din familie i coal , dar 
i prin autoeduca ie în afara lor, constituie pârghia fundamental  prin care se poate îmbun t i 

calitatea întregului proces de înv mânt. În acest fel, coala i familia se pot transforma în structuri 
dinamice, coordonatoare ale unei mase mari de colaboratori: copiii, elevii, asupra c rora trebuie s  
vegheze pentru buna lor încadrare în sistemul obliga iilor, îndatoririlor i disciplinei colare, pentru 
cre terea calit ii activit ii educative i a produsului uman final, viitorii cet eni.  

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat . 

A adar, s  reflect m asupra apelului adresat de celebrul J.J. Rousseau: Educatori, înv a i s  v  
cunoa te i copiii! 
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INFLUEN A CLIMATULUI FAMILIAL                                                               
ÎN EDUCA IA COPILULUI 

 

Prof. Uleanu Cristina-Elena 

coala Gimnazial  Vr ne ti 

 
Climatul familial include atmosfera familial , securitatea afectiv , armonia i jocul rolurilor în 

familie, nivelul de integrare a familiei în via a social . Climatul educativ din familie joac  un rol 
important asupra înv rii.  

Atmosfera cald  i de în elegere în familie reconforteaz  i creeaz  climatul necesar pentru 
munca intelectual  a copilului. Lipsa de în elegere, severitatea, exigen a prea mare sau “d d ceala” 
au efecte d un toare asupra copilului care se afl  în tensiune nervoas , mai ales în perioada testelor 
de evaluare sau spre sfâr itul semestrelor, când starea de oboseal  începe s  se instaleze. Datoria 
p rin ilor este de a-i ajuta: copiii pot i trebuie s  înve e “cum” trebuie s - i preg teasc  lec iile, cum 
s - i organizeze munca, timpul, via a. Unii p rin i gre esc în educarea copiilor prin schimbarea 
frecvent  a atitudinii: când sunt prea severi, când prea îng duitori.Sunt mai rare familiile în care ambii 
p rin i sunt în acela i timp fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tat l i mama pot avea atitudini 
diferite fa  de copil: unul prea sever, altul protector, gata de a-l r sf a i ap ra fa  de excesele 
impuse de cel lalt p rinte.  

Foarte frecvent, o astfel de situa ie este creat  prin diferen a de atitudine între p rin i i bunici, 
ace tia din urm  protejând copilul fa  de cerin ele disciplinare ale p rin ilor. În aceste cazuri copiii 
sunt nel muri i, nehot râ i cu privire la ce este bine i ce este r u, având o comportare neechilibrat  
i oscilant , neputând în elege ce atitudine s  ia în diferite ocazii, în familie sau în rela iile cu str inii. 

Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferen a fa  de ceea ce gânde te copilul este o alt  mare 
gre eal  educativ , care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-
problem  din punct de vedere social. 

În familiile dezorganizate copiii sufer  i prezint  tulbur ri nervoase, de somn, de poft  de 
mâncare, sunt tri ti, nelini ti i. Astfel de reac ii au copiii în cazul când p rin ii se ceart  frecvent, nu 
se în eleg, dar mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divor , lipsa îndelungat  a unuia 
dintre p rin i). Deosebite probleme se ridic  în familiile reconstituite printr-o nou  c s torie, între 
copilul din prima c s torie i tat l sau mama vitreg , între copiii proveni i din cas toria anterioar  a 
celor doi parteneri. Dac  nu dau dovad  de în elegere, de afec iune, dac  nu încearc  s   i-i apropie, 
s -i priveasc  apropiat, ace tia devin dezadapta i, tri ti, retra i sau înc p âna i, neascult tori, ambele 
forme de reac ie determinând sc derea randamentului colar, ob inerea de note slabe la înv tur . 
Psihicul copilului este sensibil fa  de situa iile anormale care se petrec în familie.El simte cele mai 
mici schimb ri de afec iune fa  de el i între p rin i, este puternic tulburat de certuri, neîn elegeri. 

Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalit i armonioase, c ldura 
c minului p rintesc, afec iunea p rin ilor, în elegerea familial  sunt esen iale.   

“Meseria” de p rinte este grea. De aceea trebuie s  fim buni p rin i, plini de afec iune, pentru 
ca grija i eforturile noastre s  fie r spl tite prin dragostea i bunele rezultate ale copilului armonios 
dezvoltat psihic i afectiv. Adev rata c ldur  familial  se întâlne te în familiile în care p rin ii sunt 
în bune rela ii, se preocup  suficient, cu dragoste, dar i cu autoritate p rinteasc  de copiii lor, pentru 
care sunt i trebuie s  r mân  modele vii, exemple demne de urmat. 

În literatura de specialitate s-au identificat trei genuri de atitudini negative ale p rin ilor fa  de 
înv tur , i anume: 
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 - teama – manifestat  prin panic , atitudine de nesiguran  fa  de cariera colar  a copilului. 
Aceast  team  se transmite copilului, deoarece p rin ii tr iesc cu el orice insucces m runt, pe care-l 
exagereaz , i, în consecin  îi acord  un ajutor mai mare decât este necesar. În acest caz copiii î i 
pierd treptat încrederea în for ele proprii, se simt amenin a i i nesiguri (de exemplu, ei î i transcriu 
de mai multe ori tema), caut  sprijin i ajutor la al ii, chiar i când nu este cazul. 

 - agresiunea – ia forma acuza iilor la adresa capacit ii copilului (îl terorizeaz , îl pedepsesc) 
sau a colii i cadrelor didactice (înv torul sau profesorul “nu tie cum s -l înve e” i “cum s -l 
aprecieze”). Consecin a acestei conduite const  în faptul c  elevii nu recunosc nici autoritatea 
p rin ilor, nici pe cea a colii. 

 -nep sarea sau bagatelizarea – manifestat  prin lipsa unei responsabilit i sociale fa  de 
procesul educ rii, prin absen a pre uirii locului i rolului colii în via . Se apreciaz  c  succesele la 
înv tur  nu conduc la succese în via , la o pozi ie onest  în familie i societate. În acest caz, copilul 
î i va neglija obliga iile colare.  

Datoria p rin ilor este de a-i ajuta: copiii pot i trebuie s  înve e “cum” trebuie s - i preg teasc  
lec iile, cum s - i organizeze munca, timpul, via a. Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de 
modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are.  

Ajutorul p rin ilor trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze temele 
copiilor. Cu timpul, p rin ii se vor limita la controlarea temelor de acas  i a carnetului de note.  

Prin men inerea unor leg turi permanente, strânse cu coala, cu cadrele didactice, p rin ii pot 
avea mai mult  siguran  în educarea copilului lor, în conturarea, formarea i dezvoltarea 
personalit ii acestuia.  
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Primii apte ani 

 
Prof. inv. primar: Ünal Corina Elena 

coala Gimnazial  ,,Federico Garcia Lorca’’ Bucure ti, Sector 3 
 

 

Copiii sunt precum o min  de aur care se afl  in mâna p rin ilor. Spre o dezvolatre armonioas a 
individului de mai târziu, importan a primilor apte ani este priomordial . 

Bazele inteligen ei i pregatirii intelectuale sunt modelate de dezvoltarea capacita ii de 
ra ionament a copiilor. Ei întotdeauna analizeaz  din instinct primele lucruri, persoane cu care intra 
în contact i sunt dornici s  pun  întreb ri despre acestea, s  ating .  

De aceea este foarte important s  li se r spund  cu r bdare i s  li se explice pe în elesul lor tot 
ceea ce doresc s  afle. O atitudine ostil , îi va opri din demersul lor spre cunoa tere. 

Datorit  curiozita ii lor, putem profita de aceasta pentru a pune în eviden  atitudinile pozitive, 
exemplele demne de urmat, pentru a modela caracterul lor i a-l îndruma pentru ceea ce va deveni. 
Astfel, în timp ce gândirea i abilit ile de decizie ale copiilor se dezvolat , vor începe s  dobândeasc  
noi deprinderi. 

Pentru a modela sufletul copilului, trebuie s  st pâne ti universul lui interior. Unii copii pot fi 
emotivi si sensibili, al ii nu. Trebuie s  cunoa tem tipologia copilului.  

Un copil emotiv nu trbuie s  fie molestat pentru cre terea sa, este necesar s  fie plin de 
compasiune, pe când un copil care nu este sensibil trebuie sa îi ar i afec iune, s  dezvol i empatia. 
Toate acestea, daca sunt luate in considerare, vor conduce la o disciplinare mai u oar  a copilului 
când situa ia o va impune.  

Importan a celor ,, apte ani de acas ’’trebuie con tientizat  de c tre cei cu care convie uiesc. 

Vârsta de trei-patru ani i pubertatea sunt momentele cele mai potrivite pentru antrenamenul 
voin ei copilului.  

n aceast  perioad , copilul este foarte înc p ânat, iar aceast  perioad  critic  reprezint  
momentul potrivit in care adultul poate interveni pntru a-i educa voin a, care r mâne fundamental  
pe tot parcursul vie ii. 

Scopul antrenamentului voin ei este de a dezvolta indivizi puternici din punct de vedere al 
voin ei, spre a ridica o personalitate st pâna pe sine, care s  nu cedeze dorin elor sale personale.  
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V a a de fam e  edu a a o u u  

 

Profesor psihopedagogie special :  Ureche Florina tefania 

Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Arad 
 

 
Fam a re rez nt  o form  de organ zare ara ter zat  r n ntegr tate, un med u mora   

afe t , o stru tur  b o- s ho-so a  generatoare de ont nu tate  af rmare de n  a f n e  umane, 
un mod de ntermode are  s n ron zare, un tate de ntera un   nter omun r  ersona e, un adru 
are as gur  rearea  men nerea e h bru u  s h . 

S m ar u a te nst tu  so a e majore, fam a, nd ferent um este organ zat  ea în adru  
d fer te or u tur , re rez nt  un gru  de statute, ro ur   a or  ne esare unor m ortante s o ur  
so a e. A estea n ud ontro u  so a  a  re rodu er , so a zarea no  genera , re um  
ntegrarea a estora în nst tu . Îns , ab t e fam e  de a îm n  a este s o ur  sunt foarte mu t 
nf uen ate de s h mbarea so a  ra d . Astfe , du  um se întâm   în a te nst tu , fam a 

trebu e s  se ada teze ont nuu a estor s h mb r , s  e unoas , s  e n  în întâm nare, s  e 
st mu eze or  d m otr , s  e e te or  s  e st âneas . 

Fam a re rez nt  o gru are so a  fundamenta , are are urm toare e ara ter st : ex sten a 
unu  anum t num r de ersoane; înteme erea e  se rea zeaz  e baza s tor e ; e membr  une  
fam  î  unes  dre tur   ob ga ; între membr  ex st  re a  natura -b o og e, s ho og e, mora e 

 jur d e; fam a as gur  un mat s hoso a  ade at; ex sten a unor norme  regu  r nd 
ondu ta artener or. 

Asemenea ara ter st   a te e m un fam e  o d nam  ro r e e fa or zeaz  anum te 
mod f r  în nter oru  s u    totodat , în re a e sa e u exter oru . 

V a a de u u este adru  natura  în are se formeaz  ersona tatea o or, dar  un fa tor de 
erfe onare a ersona t  r n or, h ar da  fun a esen a  este as gurarea se ur t  

membr or s   edu area o or, în a est adru a e t a dobândes  mbaju , ob e ur e  trad e 
gru u u . E  î  formeaz  ersona tatea, ara teru   tre  de a ego sm a a tru sm, r n jo ul m t r  

 dent f r  u r n . Ca tatea dez o t r  o u u  de nde de a or e u t ate în fam e, ar 
oez unea sa este un fa tor m ortant în e o u a u ter oar  a membr or s . 

Cons derat  dre t s a u  e  ma  rofund de re a  afe t e, un refug u d n a ea ad ers t or, 
fam a este  e  ma  a t  entru de agres tate, oate  entru  a  f e are î  oate dez e  
ade rata fa  a ersona t  sa e ( P unescu C., 1994, pag. 90) . Autor tatea este tot atât de nafast  
a  ne nter en a: într-un az se reeaz  s tua  frustrante, de unde de urg o agres tate refu at   

anx etate,  în e a t az se ajunge a nse ur tate, ene  r sf . 
Atmosfera fam a  rez nt  o m ortan  deoseb t  între auze e man fest r  agres e a o , 

onform ru a Andre Berge sub n a: med u  fam a  î  sat sfa e e o  în m sura în are r s unde 
trebu n e or sa e e ementare, ad  în m sura în are este un med u afe t   rote tor, dub  ond e 
nd s ensab  entru a f n a tân r  s  în e e s  se onstru as  e s ne, s  se s tueze în ra ort u 
e a . 

Ex st  mate în a a de u u onstant ag tate sau onstant a de, mate de armon e or  
mate de neîn e egere, mate de so dar tate sau de ost tate. Ex st  mate sen ne, a a um ex st  

 st r  ermanente de tens une are se ot datora  o or, dar are de nd esen a  de tona tatea 
de fond m r mat  de r n , de a a tatea or de a în e ege  îndruma o . Un med u fam a  
fr mântat de tens un , deformat de defe te e r n or, de e sau neîn e eger e or, de ertur  de 
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a te de o en , d stors onat r n sa mutua  de afe une a membr or s , onst tu e un med u 
traumat zant entru on t n a o u u . Conform u  C. P unes u, în a este med  o  de n, în 
r mu  rând, n te a umu atoare su rasaturate de traumat sme neuro- s ho-afe t e are, or une în 
r u a e a ado es en  dar ma  a es a ârsta adu t ,o mare ant tate de e emente nf amatoare 

agres e. (P unescu C.,1994,pag. 197) 
Climatu  e  de u u de nde într-o mare m sur  de fe u  în are sunt sat sf ute trebu n e e 

fundamenta e: f z o og e  de se ur tate; ne o e s h e ( ro r etate, st m , a re ere); ogn t e  
estet e; metane o e (îm n rea s ne u  - a  rea z r  a max mum a oten a u u , de a f  eea e oate 
f  în ra ort u os b t e  d s on b t e). 

Ce e  d n urm  -a fost ad ugat   trebu n a de trans endere, de de re a um  em r e, de 
tre ere d n o o de umea mater a . A estea, m ementarea or determ n  e h bru  b o og   s h  
a  nd du u   armon a on e u r  în fam e, ar ne om ensarea or genereaz  st r  de în ordare  
tens une e afe teaz  e h bru  nd dua   armon a d ade . 

C matu  fam a  oerent, e h brat, se ur zant sat sfa e trebu n e e de s guran , dragoste, 
af rmare, trebu n e e de a artenen   rest g u. Anum te e en mente stresante, ne n e eger , e e ur , 
bo , un a în er are un tatea, e h bru   armon a e  de fam e, dar resurse e de oez une, 
z orâte d n a tatea de fond a re a or nter ersona , erm t de rea s tua or de m as, 

restab rea un t   e h bru u . 

Fam a este e  ma  a ro at  ade at med u de stru turare nte e tua , afe t   onat  a 
ersona t  o or, matu  de ne adru  de amb an  mater a , s r tua , mora  în are se or 

forma o . De a eea, aren e e mater a e, s r tua e, mora e a e med u u  fam a  nf uen eaz  
negat  dez o tarea s ho om ortamenta   so a  a o or, ma  u seam  ând a este aren e 
genereaz  un med u nstab zat  agra at de tens une  onf t, de desert sm fam a , rezent în 
forme u oare în fam e organ zate jur d  (fam  rob em )  în forme se ere în fam e 
dezorgan zate. (Turliuc M.N.,2007) 

A adar, matu  fam a  re rez nt  amb an a nte e tua   et  e domne te în sânu  une  
fam . Atmosfera de în e egere, se ur tatea afe t , re a e umane nst tu te d a ron , armon a  
e h bru  ontr bu e a s or rea ef en e , men nerea  onso darea fam e , s re deoseb re de 
anton me e or o aborate u anum te sent mente de frustrare  de nse ur tate are o deter oreaz  
tre tat  ondu e, de e e ma  mu te or  a denu ear zarea fam e . 

De regu , e  ma  mu  o  u rezu tate s abe a în tur  tr es  într-un mat s ho og  
deter orate - neîn e eger  între artener , ost tatea în toru u , batjo ura d n artea o eg or .a. De 
a eea, nd ferent de natura fam e , rearea matu u  fa orab  men ner   onso d r  u u u , 

ro re r , na ter , re ter   form r  d n toate un te e de edere a o or, este  trebu e s  f e în 
aten a fam e , e entua  a ons eru u . Unde nu este în e egere, o aborare, oordonare în tot eea 
e se între r nde, a are or  oate  a area er o u  deter or r  matu u  afe t  , în e e d n urm  a 

destr m r  fam e . 
V a a de u u a un tate edu at  urm re te nu atât a umu area de uno t n e de t  

en o ed ,  r or tar dez o tarea fa u t or de omun are: a as u ta, a în e ege, a se ex r ma; 
on om ten a unor fa u t  nte e tua e; formarea ersona t  o or, reg t rea or entru oa , 
nd ferent de gradu  s u; de starea unor red s oz , h ar a t tud n , m area în u t area or .a. 

A estea  a te e or f  urm r te a o  în oa , e dent st mu ate, u t ate  dez o tate gradua , 
s stemat , t n f   des âr te a tur  de fam e. (Bonta  I., 1995, pag 118). 

Pentru a putea descoperi “binele” care mai târziu va deveni “principialitate, cinste, spirit de a-
i ajuta aproapele, criterii de evaluare a comport rii” este necesar ca în grupul familial s  existe un 

cod de conduit  bazat pe o egal  respectare a normelor atât de c tre copii, cât i de c tre p rin i. 
Respectiv, cerând copiilor s  ac ioneze într-un anumit mod, p rin ii s  constituie modelul i imboldul 
în acea direc ie i nu factor derutant. 

Mobilizarea progresiv  a efortului pentru a s vâr i fapte bune, de laud , crearea sistematic  a 
unor condi ii favorabile dezv luirii întregului poten ial spiritual reprezint  îns i logica pedagogic  
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în munca cu pre colarii. Participarea efectiv  a p rin ilor la necazurile copiilor, la evenimentele din 
via a acestora, le dau lini tea i siguran a. 

Nu frica, nu teama trebuie s -l determine pe copil la ac iune; e bine s  li se explice natura 
gre elilor s vâr ite, gravitatea acestora i nu s  se apeleze la m suri unilaterale de natur  s  produc  
blocaje psihice i dezadaptare social . În direct  leg tur  cu aceast  ultim  precizare men ion m c  
dragostea de adev r nu poate fi cultivat  de c tre p rin ii care instaleaz  copiilor frica de pedeaps . 

De asemenea, s  se tie c  drumul spre adev r nu are trepte: este sau nu este adev r, este ori nu 
este minciun  sfruntat . Nu exist  adev ruri mici i adev ruri mari, dup  cum nu exist  minciun  
mic  sau mare : nu exist  domenii m runte i domenii mari în care se manifest  dragostea de adev r 
ori înlocuirea acestuia prin neadev r. 

Important  pentru formarea copilului în sensul cultiv rii i promov rii adev rului este 
consecven a între vorba i fapta adultului, între cele teoretizate i cele ce-i pot fi concret demonstrate. 
Aceluia i cadru educa ional de familie îi sunt proprii i cultivarea dragostei fa  de frumos, privit  ca 
un aspect al preg tirii bunului gust al copilului fa  de îmbr c minte, de inuta fizic , de cadru al 
locuin ei, precum i ca frumuse e în comportare, în rela iile cu cei din jur. 

Dragostea de frumos a copilului se va întâlni peste ani, cu ordinea, cu cur enia, cu decen a în 
înf i area fizic  i cu demnitatea în comportare, au floarea în ghiveciul c ruia toarn  zilnic apa, cu 
grija de a realiza numai lucruri de bun  calitate, sub aspect fizic, dar i spiritual. Familia i c minul, 
convie uirea i cadrul convie uirii laolalt  a p rin ilor cu copiii lor, reprezint  coala primilor ani ai 
copilului în care trebuie s  primeasc  bazele temeinice ale viitoarei sale con tiin e, ale tuturor 
tr s turilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturit ii sale. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influen eaz  i 
modeleaz  persoana umana. Unii merg chiar mai departe i sus in c  ac iunea ei asupra persoanei e 
atât de mare, încât ea egaleaz  ac iunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul 
cercet rilor care vin dinspre psihanaliza, psihologia social  i sociologie sus inând c  familia este: 
adev ratul laborator de formare a persoanei. 

Transformarea individului în persoan  adic  în “individ cu status social” este întâi de toate 
opera familiei. Sunt dou  cauze care explic  aceast  influen  a familiei asupra persoanei: una este 
legat  de faptul c  ac iunea familiei se exercit  mai de timpuriu iar a doua de acela c  mult  vreme 
familia e calea prin care se canalizeaz  oricare alt  ac iune de socializare, ea fiind identic  cu întreaga 
lume social  a copilului. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de înv are este c  toate urca foarte repede 
la început i apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativ . Aceasta înseamn  c  
eficacitatea ac iunii mediului e foarte mare în primii ani, mic  mai târziu i foarte mic  dup  25-30 
ani când totul devine fix i imuabil, deci familiei îi revine astfel privilegiul de a- i exercita influen a 
de la început. 

Acest privilegiu este dublat de un al doilea: ac iunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar 
mult  vreme e i singura având pe deplin monopolul fiind singurul factor de socializare a copilului 
din perioada pre colar . Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te 
copilul i a c rui influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. 

Leg tura copilului cu familia este, din aceast  cauz , extrem de puternic  i – din multe puncte 
de vedere – de neînlocuit. Considerat  în substan ialitatea efectelor pe care le produce, familia 
îndepline te importante func iuni în procesul general al integr rii copilului în mediul social, fapt ce 
se reflect  asupra dezvolt rii sale: 

– creeaz  o dependen  absolut  a copilului de membrii microgrupului familial : din punct de 
vedere fizic, psihic, material; 

– datorit  profunzimii rela iilor de tip afectiv, impactul emo ional pe care îl exercit  este maxim; 
– familia ofer  primele modele comportamentale, creeaz  primele obi nuin e i deprinderi (nu 

întotdeauna bine con tientizate i nici întotdeauna pozitive în con inut); 
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– familia creeaz  o anumit  matrice existen ial , un stil comportamental care se imprim  asupra 
întregii evolu ii a individului i care va genera, de asemenea, rezisten  la schimb rile ulterioare care 
se impun; 

– influen a educativ  pe care o exercit  familia este implicit , face parte integrant  din via . 
 

Între factorii educa iei, familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial 
deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor, educa ia începe în familie, unde se formeaz  “ceea ce este 
mai valoros pe lume – omul de caracter” –dup  cum spunea Loisel. Familia î i aduce contribu ia în 
toate sectoarele educa iei, aici copilul f cându- i “ucenicia” pentru via , cea moral   r mânând îns  
esen ial  prin substan a pe care i-o imprim  familia. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
Bonta  I., 1995 , Pedagog e, Ed tura A , Bu ure t  
M trofan I., M trofan N., 1991, Fam a de a A a Z, Ed. St n f , Bu ure t  
Petroman P., 2003, Ps ho og a fam e , Ed. Eurob t, T m oara 
 

                                                                                   

   

  

1211



 

CINE SUNT EU, CINE ESTI TU? –                                                                     
EXPLORAREA RELATIEI COPIL - COPIL, COPIL - ADULT 

 
ED. URECHE LUCRETIA 

SC. GIM. “IUSTIN ILIESIU”, GR. NR. 2 ANIES 
 

 

O conditie importanta in derularea eficienta a procesului instructiv-educativ din gradinita va fi 
intotdeauna asigurarea unui raport direct proportional intre cei doi factori implicati in dezvoltarea 
copilului la aceasta varsta: familia si gradinita. De asemenea, asigurarea unei comunicari de tip 
conexiune inversa va crea un durabil dialog intre acesti factori, cu rol de autoreglare a procesului 
instructiv-educativ, in vederea unei cat mai bune cunoasteri si dezvoltari, a personalitatii copilului 
prescolar. 

Prin intermediul comunicarii directe, copilul vine cu un oarecare volum de cunostinte si 
deprinderi formate in familie, ce vor constitui baza formarii procesului instructiv-educativ, dar se va 
intoarce acasa cu noi achizitii de cunostinte si deprinderi ce vor deveni ulterior abilitati. 

Prin comunicarea indirecta, parintii furnizeaza  educatoarei informatii despre dezvoltarea psiho-
fizica anteprescolara. La randul ei, educatoarea le va asigura cu ajutorul portofoliului date despre 
dezvoltarea periodica a prescolarului. 

Nimeni nu se naste cu insusiri psihice gata formate; acestea se educa in familie, mai tarziu in 
scoala si in societate, in scopul integrarii active a individului in viata sociala. Dintr-o individualitate 
biologica, prin intermediul relatiilor sociale si al educatiei, copilul se transforma, treptat, intr-o 
personalitate. Socializarea copilului marcheaza, astfel, realizarea lui ca fiinta umana, acest proces 
insemnand, de fapt, trecerea de la individualitate spre personalitate. 

De-a lungul timpului, am observant ca, sunt situatii cand, noi educatoarele, nu dam impotranra 
cuvenita acestei comunicari; ori tindem spre o comunicare unilaterala, ori o colaborare insuficienta 
cu parintii copiilor grupei, colaborare atat de necesara realizarii unei continuitati a educatiei. De aceea 
am cautat sa gasesc noi modalitati de realizare a parteneriatului cu familia.  

Comunicarea cu parintii “prin corespondenta” a devenit o cale pe care am experimentat-o si pe 
care o consider eficienta si multumitoare pentru ambele parti. Aplicand aceasta modalitate in 
activitatea mea cu familia au reesit urmatoarele concluzii: 

- parintii au posibilitatea de control asupra activitatii copilului atunci cand se afiseaza programul 
grupei. Consider ca este dreptul fiecarui parinte de a cunoaste ce se ralizeaza zilnic in materie de 
educatie cu copilul sau; 

- participarea parintilor la activitati demonstrative, concretizeaza o alta modalitate de evaluare 
a activitatii copilului din gradinita. Activitatea demonstrativa cu grupa de copii, permite parintelui sa 
fie propriul evaluator al copilului sau si sa-l aprecieze, tinand seama de cerintele educatoarei, cat si 
de ale colectivului din care face parte. Acest gen de actiuni a fost primit cu un interes deosebit de 
parinti (despre serbari nu are rost sa mentionez, deoarece ele sunt o traditie in fiecare gradinita); 

- cea mai eficienta forma de colaborare cu parintii s-a materializat in portofiliul copiilor ce 
contine corespondenta cu rezultatele evaluarilor periodice si o caracterizare psiho-pedagogica. 
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Desfasurand in acest mod activitatea instructiv-educativa din gradinita, cu participarea efectiva 
a familiilor le dam acestora posibilitatea sa vada ca in gradinita se desfasoara un proces instructiv 
creativ organizat.  
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IMPORTAN A RELA IEI COAL  – FAMILIE – SOCIETATE 

 

URMUZ R DU  RALUCA IOANA, PROF. INV. PRIMAR  

SC. GIMNAZIALA ,,SF. ANDREI’’ - BUCURESTI 

 

Dup  cei sapte i, mai nou, ase ani de-acas , coala are un rol primordial în educa ia copiilor, 
al turi de familie, dar i de întreaga societate, deoarece educa ia permanent  presupune o înv are pe 
tot parcursul vie ii. Colaborarea între to i factorii educa ionali, în primul rând între coal  i familie, 
este stringent .  

coala nu- i poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care r mân în urm  la înv tur , 
dac  nu cunoa te condi iile familiale de munc  i de via  ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor, absen e, disciplin , mod de reu it  la înv tur , nu se pot cunoa te i 
rezolva în modul cel mai eficient f r  contactul cu familia.  

P rin ii nu pot cunoa te pe deplin psihologia copilului lor dac  nu afl  i modul lui de 
comportare în condi iile colare. Activitatea de acas  este o continuare a activit ii pedagogice de la 
coal  i invers. Întregul proces de educa ie i mai ales de instruc ie se realizeaz  atât la coal , cât i 

acas . Dup  cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se na te nu intr  într-o ambian  natural , 
ci într-o civiliza ie”.  

coala colaboreaz  cu familia în domeniul înv rii elevului, în domeniul comportamentului, 
în domeniul dezvolt rii lui fizice i intelectuale, morale i estetice, în domeniul deprinderilor i 
priceperilor de munc , igienico-sanitare, în domeniul activit ilor libere, angaj rii copilului în diferite 
domenii de activitate în afar  de clas  i coal .  

La edin ele cu p rin ii vorbim pe larg despre modul în care ace tia î i pot ajuta copii, înv area 
lec iilor, dar mai ales în controlul temelor de acas . Totodat  p rin ii trebuie s  cunoasc  dac  copilul 
lor are o comportare corect  fa  de înv toare i de colegii de clas , dac  purtarea lui pe strad  i în 
alte locuri este una corespunz toare. „A- i înv a copiii s  fac  binele înseamn  a l sa mo tenirea cea 
mai pre ioas ” (Mantegazza). 

Rolul familiei în educa ia copilului nu se termin  la vârsta colariz rii. Este gre it  concep ia 
unor p rin i de felul: „L-am dat la coal , s -l înve e dasc lul”. coala i dasc lul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui p rinte. Efortul educativ î i g se te eficien a dorit  atunci când între 
cei doi factori, coal  i familie, exist  o conlucrare în interesul comun al educ rii copilului. 

Se constat  c  unele familii manifest  total  încredere în rolul pe care coala îl are asupra 
dezvolt rii copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre coal  i familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfec iona 
abilit ile colare ale elevilor; c. îmbun t i programele de studiu i climatul colar; d. îmbun t i 
abilit ile educa ionale ale p rin ilor; e. dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor; f. conecta familiile 
cu membrii colii. 
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În ceea ce prive te rela ia coal -familie, se impun deschideri oferite p rin ilor privind aspectele 
colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce prive te necesitatea colabor rii coal -familie enumer  patru 
motive pentru care coala i familia se str duiesc s  stabileasc  leg turi între ele: 1. p rin ii sunt 
juridic responsabili de educa ia copiilor lor; 2. înv mântul nu este decât o parte din educa ia 
copilului; o bun  parte a educa iei se petrece în afara colii; 3. cercet rile pun în eviden  influen a 
atitudinii parentale asupra rezultatelor colare ale elevilor, în special asupra motiva iilor înv rii, 
precum i faptul c  unele comportamente ale p rin ilor pot fi favorizate datorit  dialogului cu coala; 
4. grupurile sociale implicate în institu ia colar  (în special p rin ii i profesorii) au dreptul s  
influen eze gestiunea colar . 

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta (lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului, serb ri colare). 
P rin ii trebuie s  vad  în noi un prieten, un colaborator, un om adev rat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi eze. A adar, e o sarcin  a colii s  identifice situa iile-
problem  din familiile copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului 
i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în educarea copiilor.  

Educa ia în familie devine astfel un proces de preg tire pentru via , prin întâmpinarea i 
rezolvarea problemelor de via . În coala noastr  ne baz m pe sprijinul p rin ilor i desf uram o 
sumedenie de activit i în parteneriat cu ace tia: una dintre aceste activit i s-a numit „Pumnul nu te 
face mare”, o activitate prin care am urm rit combaterea violen ei în coala noastr . Am avut ca 
invita i reprezentan i ai Poli iei locale, care le-au vorbit atât micilor colari, cât i p rin ilor despre 
importan a men inerii lini tii atât în familie, cât i în societatea în care tr im. Tot în parteneriat cu 
familia i de aceast  dat  i cu comunitatea local  am desf urat activit i de 1 Decembrie, prin care 
am eviden iat patriotismul elevilor no tri care, de i provin din mediul rural, î i poart  cu mândrie 
numele i î i cinstesc an de an Ziua Na ional  a României. 

Dup  John Dewey, „educa ia este un proces al vie ii, i nu o preg tire pentru via . Cred c  
coala trebuie s  reprezinte via a actual , via  tot atât de real  i de vital  pentru copil ca aceea pe 

care el o duce în familia lui, cu vecinii s i, pe locurile lui de joac ”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabil  i ar fi p cat ca prin ac iunea noastr  
s  uniformiz m aceste individualit i. Personalitatea micului colar este în formare, deoarece este 
rezultatul unei evolu ii lungi, care are loc în primul rând în condi iile interac iunii cu mediul social. 
Înv torul este i va r mâne „izvorul viu” al unei vie i deloc u oare, cu multe „c r ri întortocheate”, 
pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ inta reu itei”. 

În rela ia coal - familie pot ap rea dificult i de ordin comportamental ( întâlnite atât la p rin i, 
dar i la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere 
material sau de timp). Aceste dificult i pot ap rea din p rerile diferite privind responsabilitatea 
statului i a familiei cu referire la educa ia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor colare ale 
copilului, participarea la gestionarea i procesul decizional din coal , dar i randamentul pedagogic 
al cadrelor didactice sau lipsa de timp a p rin ilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificult i, este de preferat ca p rin ii s  ia leg tura cu coala 
nu doar atunci când sunt chema i la edin ele cu p rin ii sau atunci când copiii se confrunt  cu anumite 
dificult i. Ei trebuie s  participe la toate evenimentele importante ale colii (serb ri, festivit i, 
concursuri, spectacole, etc.), s  u ureze misiunea educativ  a colii prin continuarea educa iei în 
cadrul familiei, dar i s  manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ 
realizate pentru p rin i. 
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Pentru a facilita comunicarea între coal  i familie,  cadrul didactic poate s  comunice cu 
p rin ii prin e-mail, în cazul în carea ace tia dispun de un calculator conectat la internet, s  efectueze 
vizite la domiciliul elevilor, s  realizeze întâlniri dup  cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, 
la o or  agreat  de p rin i. 

O alt  piedic  pus  în fa a parteneriatului coal - familie o reprezint  faptul c  unele familii se 
simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se sim i chiar intimidate de cadrul didactic. Una 
din cauze este educa ia limitat  a p rin ilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În aceast  situa ie, 
cadrele didactice trebuie s  în eleag  nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea p rin ilor 
în activit ile colare, dar i s - i adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat 
reu it între coal  i familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condi ii i, implicit, 
succesul în via , e nevoie ca to i factorii implica i în procesul educa ional s  formeze o echip  în care 
fiecare tie ce are de f cut i îi acord  partenerului respectul i încrederea cuvenit . 

Parteneriatele dintre coal  i familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfec iona 
abilit ile colare ale elevilor; c. îmbun t i programele de studiu i climatul colar; d. îmbun t i 
abilit ile educa ionale ale p rin ilor; e. dezvolta abilit ile de lideri ale p rin ilor; f. conecta familiile 
cu membrii colii. 

În ceea ce prive te rela ia coal -familie, se impun deschideri oferite p rin ilor privind aspectele 
colare, psihopedagogice, pe lâng  aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce prive te necesitatea colabor rii coal -familie enumer  patru 
motive pentru care coala i familia se str duiesc s  stabileasc  leg turi între ele: 1. p rin ii sunt 
juridic responsabili de educa ia copiilor lor; 2. înv mântul nu este decât o parte din educa ia 
copilului; o bun  parte a educa iei se petrece în afara colii; 3. cercet rile pun în eviden  influen a 
atitudinii parentale asupra rezultatelor colare ale elevilor, în special asupra motiva iilor înv rii, 
precum i faptul c  unele comportamente ale p rin ilor pot fi favorizate datorit  dialogului cu coala; 
4. grupurile sociale implicate în institu ia colar  (în special p rin ii i profesorii) au dreptul s  
influen eze gestiunea colar . 

Colaborarea cu familia trebuie s  se concretizeze într-un program comun de activit i ale colii 
cu aceasta (lectorate cu p rin ii, edin e, consulta ii, vizite la domiciliul elevului, serb ri colare). 
P rin ii trebuie s  vad  în noi un prieten, un colaborator, un om adev rat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi eze. A adar, e o sarcin  a colii s  identifice situa iile-
problem  din familiile copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului 
i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în educarea copiilor.  

Educa ia în familie devine astfel un proces de preg tire pentru via , prin întâmpinarea i 
rezolvarea problemelor de via . În coala noastr  ne baz m pe sprijinul p rin ilor i desf uram o 
sumedenie de activit i în parteneriat cu ace tia: una dintre aceste activit i s-a numit „Pumnul nu te 
face mare”, o activitate prin care am urm rit combaterea violen ei în coala noastr . Am avut ca 
invita i reprezentan i ai Poli iei locale, care le-au vorbit atât micilor colari, cât i p rin ilor despre 
importan a men inerii lini tii atât în familie, cât i în societatea în care tr im. Tot în parteneriat cu 
familia i de aceast  dat  i cu comunitatea local  am desf urat activit i de 1 Decembrie, prin care 
am eviden iat patriotismul elevilor no tri care, de i provin din mediul rural, î i poart  cu mândrie 
numele i î i cinstesc an de an Ziua Na ional  a României. 
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Dup  John Dewey, „educa ia este un proces al vie ii, i nu o preg tire pentru via . Cred c  
coala trebuie s  reprezinte via a actual , via  tot atât de real  i de vital  pentru copil ca aceea pe 

care el o duce în familia lui, cu vecinii s i, pe locurile lui de joac ”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabil  i ar fi p cat ca prin ac iunea noastr  
s  uniformiz m aceste individualit i. Personalitatea micului colar este în formare, deoarece este 
rezultatul unei evolu ii lungi, care are loc în primul rând în condi iile interac iunii cu mediul social. 
Înv torul este i va r mâne „izvorul viu” al unei vie i deloc u oare, cu multe „c r ri întortocheate”, 
pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ inta reu itei”. 
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Rela ia familie- coal  

 
Prof. înv mântul primar Urs Mihaela-Lia 

coala Gimnazial  „Simion B rnu iu” Zal u 

 
Între factorii educa iei, familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial 

deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor educ ia începe din familie,motiv care l-a determinat pe 
Loisel s  afirme ca “în familie i pe genunchii mamei se formeaz  ceea ce este mai valoros pe lume-
omul de caracter.” 

Citatul pune in eviden  dimensiunea moral  a educa iei din familie,dar într-un anumit fel i 
într-o anumit  m sur  familia î i aduce contribu ia în toate sectoarele educa iei,aici copilul f cându-
i ucenicia pentru via a,cea moral  r mânând îns  esen iala prin substan a pe care i-o imprim  familia. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adanc  asupra copiilor,ea fiind cea care r spunde de 
satisfacerea trebuin elor elementare ale copilului i mai ales de protec ia lui. Ac iunea educativ  din 
familie trebuie i are întotdeauna un caracter inten ional,urm rind o anumit  finalitate-formarea 
personalit ii copilului pentru integrarea lui in societate. 

Educa ia f cuta de primii educatori-parin ii, se r sfrânge asupra tuturor laturilor copilului în 
func ie de particularit ile de vârst  i individuale ale acestuia. 

Cel mai important rol în evolu ia moral-civic  a copilului îl au exemplele bune care pleac  
inevitabil din familie.Familia,nucleu de baza al societ ii noastre,are rolul de a asigura dezvoltarea 
fizic  i moral  a copilului. De familie depinde dirijarea judicioas  a maturiz rii psihice a copilului, 
dezvoltarea lui, etc. De felul în care p rin ii vor educa copilul în sensul unei morale riguroase, dar 
suple i de felul în care vor tii s  dirijeze via a afectiv  a copilului, va depinde formarea personalit ii 
acestuia. De la familie copilul înva  s  iubeasca munca, ara i libertatea i s  respecte legile rii. 

Copiii trebuie educa i în a a fel încât s  realizeze c  libertatea individual  nu se poate realiza 
decât în cadrul libert ii colective, generale,c  munca i respectul fa  de ceilal i constituie o obliga ie 
fundamental  a fiec rui cet ean. Pentru a- i educa bine copilul, parin ii nu trebuie s  considere 
niciodat  c  acesta ar avea unele particularit i psihice nemodificabile, iar dac  observ  unele devieri 
de la normal ale copilului, nu trebuie s  a tepte pasivi ca timpul i natura s  le relolve. Parin ii trebuie 
s  intervin  activ, organizând, dirijând i orientând via a psihic  a copilului în cazul oric rei abateri 
de la normal. Exist  la unii copii, din fericire foarte rar, crize morale care pot aduce parin ii la 
disperare. Desigur c  educatorii nu pot sta ca niste observatori pasivi fa  de asemenea cazuri. 

Formarea personalita ii: 
P rin ii trebuie s  vegheze copiii lor pentru a c p ta un ansamblu de tr s turi morale i 

intelectuale necesare form rii unei personalit i superioare.Educarea lor trebuie s  fie dirijat  spre 
ob inerea modific rilor de caracter favorabile unei comport ri superioare individuale i sociale.De 
aceea p rin ii trebuie s  lupte pentru ca orizontul moral i intelectual al copilului s  fie în continu  
l rgire. Copilul nu trebuie considerat ca o statuie de bronz, care are un loc fixat, din care nu mai poate 
fi schimbat . El trebuie s  fie activ i adaptabil , iar p rin ii au datoria permanent  de a-l face s  
progreseze, s  se perfec ioneze i s - i m reasc  valoarea uman . Formarea personalit ii la copil este 
dependent  de inteligen a lui, de gusturile i elanurile lui, de instructajul primit anterior. 

Personalitatea copilului începe s  se contureze dup  vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul 
începe s  perceap  i s  fie atent la ceea ce se petrece în jurul lui. Dup  vârsta de trei ani, aten ia i 
percep ia sunt mai active decât în trecut. Copilul încearc  s  fac  mici treburi. Vorbirea devine mai 
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complet . Copilul face u or propozi ii. P rin ii trebuie s -l încurajeze i s -l îndemne s  se supun  
unor obliga iuni individuale: s  nu- i murd reasca hainele, s  m nânce singur i pe cât se poate mai 
ordonat, s  a eze dup  utilizare, juc riile la locul lor. Trebuie plimbat în jurul casei i f cut s  observe 
curtea i animalele vecinilor. Trebuie s  se familiarizeze cu oamenii care vin în cas . 

La trei ani, jocul este principala preocupare a copilului. Prin jocuri, copilul se instruie te asupra 
modului de via  al adul ilor i vine în contact cu rela iile existente în lume. 

La patru ani copilul frecventeaz  gradin a de copii. P rin ii trebuie s  o ajute pe educatoare în 
dirijarea form rii personalit ii, deci a tr s turilor morale si intelectuale. Comunica, astfel dac  îi este 
sete sau foame, dac  îi este somn etc.Unele din reflexe sunt necondi ionate, altele condi ionate. Când 
se întoarce din plimbare recunoa te casele din vecin tate. La copilul mai mare apare nevoia de a 
comunica cu oamenii, de a vorbi mereu, manifestându- i astfel sfera educa ional  i cea intelectual . 
Trebuie s  se in  cont de emo iile lui. 

La ace ti copii emo iile sunt instabile. Ei trec repede de la plânsul cu lacrimi la râs.Voio ia este 
un bun mijloc de a face un copil s  progreseze. El trebuie s  fie mul umit când este l udat, sup rat 
când este mustrat. Treptat sentimentele trebuie s  devin  multilaterale. 

Ocupându-se de dezvoltarea judec ilor morale la copil ca parte integrant  a procesului de 
dezvoltare cognitive oferit  de procesul educa iei parentale, J. Piaget distinge trei faze:  

a) realist , în cursul c reia regulile morale sunt v zute de copil ca externe lui i existând în sine, 
fiind absolute i neschimb toare; 

b) egocentrist , în cadrul c reia copilul accept  obliga ia de a se conforma regulilor, dar nu 
simte c  a luat parte la crearea lor, motiv pentru care va încerca s  le schimbe conform intereselor 
sale; 

c) faza cooper rii i a respectului mutual, în care are loc internalizarea moralit ii 
(“ morala reciprocit ii”) i acceptarea ei ca mod de reglementare a propriului comportament i 

a comportamentului altuia. 
Concluziile sale care rezult  din concep ia lui J. Piaget sunt : 
 Cunoa terea  moral  este baza ac iunii morale, astfel încât nici un copil nu- i poate dezvolta 

o moralitate matur  pân  nu a trecut printr-o “ moral  a constrângerii”. 
 Influen ele familiei i ale p rin ilor trebuie dublate cu cele ale factorilor din afar , astfel cu 

cât copilul este mai bine integrat într-un grup de prieteni, cu atât î i va dezvolta mai puternic o moral  
a reciprocit ii care valideaz  defapt adev rata dimensiune a comportamentului s u moral autonom. 
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 Importan a educa iei în familie i la coal  

 

Prof. înv. primar Ursachi Simona 

Liceul Teoretic G taia, jud. Timi  

 

Copilul de ast zi trebuie   s  fac  fa  unei societ i care este într-o continu  schimbare i trebuie 
s  se confrunte cu complexitatea acestei reprezentat  de nout ile i problemele de ordin economic, 
cultural, tiin ific. Educa ia trebuie s  g seasc  solu ii prin care omul trebuie s  se adapteze rapid la 
societatea viitorului. 

Familia ofer  copilului primele informa ii despre lumea care îl înconjoar , primele reguli de 
conduit  dar i climatul socio-afectiv care este necesar dorin elor sale. ”Pecetea  pe  care  p rin ii  o  
las   asupra  structurii  i  profilului  spiritual-moral al  personalit ii  propriilor  copii, se men ine  
toat   via a .”( M. Golu) 

Familia este mediator i condi ioneaz  comunicarea i interac iunea cu coala. Modelele de 
conduit  oferite de p rin i, modele pe care copiii le preiau prin imita ie si înv are, precum i climatul 
socio-afectiv în care se exercit  influen ele educa ionale (“cei apte ani de acas ”), constituie primul  
model social  cu  o  influen   hot râtoare  asupra  copiilor privind  formarea  concep iei  lor  despre  
via . 

Educa ia în familie determin  în mare m sur  dezvoltarea personalit ii i rezultatele colare  
ale copiilor, comportamentul  lor  socio-moral. 

Exist  situa ii în care, ceea ce într-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, în alta poate  
determina  efecte  contrarii. 

Unii p rin i, necunoscând suficient urm rile educative, sunt convin i c  ceea ce fac, este spre  
binele  copilului  i  se  trezesc  în  fa a  unei  situa ii  paradoxale  în  care  rezultatele  ob inute  sunt  
sub  a tept ri  i  neconforme  cu  eforturile  sus inute  i  cu  interesul  manifestat  pentru  copil. 

Ace tia sunt convin i c  nereu itele educa ionale, rezultatele slabe la înv tur , 
comportamentele inadecvate, sunt determinate de factori str ini, necunoscu i familiei. 

Ac iunile educative ale colii nu trebuie  s   neglijeze  asemenea  aspecte. Întrunirile cu p rin ii 
mai mult sau  mai  pu in  organizate  trebuie  s  fie  un  prilej  de  a  con tientiza  consecin ele  imediate   
i  perspective  ale  strategiilor  educa ionale. 

Este o sarcin  a colii, a personalului didactic, s  identifice situa iile problematice din familiile 
copiilor, s  dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea elevului i s   
con tientizeze faptul  c  rela ia  de  colaborare  coal -familie  este  determinant   în  ob inerea  
performan elor  colare. 

În spriinirea educa iei copiilor prin colaborarea cu coala i comunitatea, p rin ii au un rol 
esen ial. Serviciile de consiliere colare pot sprijini crearea unor parteneriate eficiente coala- familie- 
comunitate. 

1220



Dezvoltarea programului de implicare a familiilor i comunit ii, sporirea   num rului de familii 
implicate în coal  i acas , cre terea succesului  elevilor  reprezint   obiective  de  viitor  recomandate  
fiec rei  coli. 
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COALA I FAMILIA 

Profesor înv mânt pre colar Ursoi Cristina, 

 Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu – Gr dini a cu Program Prelungit 

 

 
„Prezen a pãrin ilor poate transforma cultura colii.” (S. L. Lightfoot) 

 
coala i familia urm resc acela i scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni 

multilateral dezvolta i. 
Pentru realizarea acestui scop unic este necesar  unitatea de ac iune, concordan a dintre 

mijloacele specifice de influen are folosite de aceste doua institu ii sociale. coala este interesat  s  
colaboreze cu familia, s - i fac  din ea un aliat, pentru ca actiunea sa educativa sa fie mai profunda 
si de durata. Colaborarea scolii cu familia este necesara si in vederea unei informari reciproce cu 
privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

In convorbirea cu parintii, profesorul (invatatorul) trebuie sa dovedeasca mult tact. Sa aiba 
atitudinea unui prieten, nu a unui sef care da ordine. Sa fie apropiat, sa gaseasca argumente potrivite 
si temeinice, ca parintii sa le accepte fiind convinsi de utilitatea lor, dar sa nu renunte la convingerile 
sale daca acestea sunt bine intemeiate. Cadrul didactic se va interesa de modul cum este respectat 
regimul de zi al copilului, cum este ajutat acesta la invatatura, daca are create conditii bune de 
pregatire a temelor, cum se comporta copilul fata de parinti, frati, bunici cum se comporta acestia fata 
de el, ce influente pozitive si negative se exercita asupra lui, cu ce se ocupa in timpul liber, ce prieteni 
are, cum se odihneste si cum se hraneste, care este starea sanatatii lui, ce interese manifesta. 

În general, toat  lumea apreciaz  efectele benefice ale unei particip ri foarte active a p rin ilor 
la activit ile colare. Numeroase cercet ri la nivel de înv mânt primar  i chiar secundar au pus în 
eviden  aspectul determinant al calit ii interac iunii dintre familie i coal  asupra educa iei copiilor. 

Aceast  recunoa tere a importan ei p rin ilor în favorizarea succesului colar al tinerilor a 
determinat autorit ile educative s  sus in  necesitatea înt ririi leg turilor dintre p rin i i  coal . De 
altfel, în contextul actual, aceste leg turi par a fi mai necesare ca niciodat . Într-adev r, misiunea 
social  a colii dep e te tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-
ului  colar avâdn în vedere  i faptul c  mul i p rin i sunt prea preocupa i de problemele familiale, 
profesionale sau sociale pentru a putea urm ri evolu ia copiilor lor sau coeren a dintre educa ia pe 
care copilul o prime te în familie i cea colar . 

Atât p rin ii cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel de 
colabor ri.Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bun  cunoa tere reciproc  i dep irea 
stereotipurilor,  i continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfâr it, 
colaborarea este benefic  i pentru coal , p rin ii aducând deseori resurse suplimentare ce pot sus ine 
rolul educativ al colii dar ofer  i un cadru pentru o continu  reevaluare. 

 Spre a ajuta eficient pe copii, parintii trebuie sa tina legatura cu scoala, spre a se informa despre 
rezultatele muncii si despre comportarea lor la scoala. Unele informatii despre aceste situatii le pot 
obtine parintii prin consultarea carnetului cu note al elevului sau din relatarile despre activitatea lui 
la scoala si modul cum a fost ea apreciata de profesori, dar mult mai utile sunt informatiile pe care le 
primesc parintii de la cadrele didactice. 

Accelerarea transformarilor sociale, democratice, emanciparea femeii, modificarea statutului 
copilului, dispersia familiei, incercarea de a restitui prestigiul educatiei familiale, progresele 
sociologiei si psihologiei, precum si alte cauze au dus la intelegerea faptului ca orice sistem de 
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educatie ramane neputincios daca se izbeste de indiferenta sau de opozitia parintilor. Scoala capata 
astfel o misiune suplimentara. 

Au existat intotdeauna educatori excelenti si parinti iubitori care nu si-au pus probabil atatea 
probleme si totusi au reusit foarte bine, dar poate ca acest lucru era mai usor intr-o lume foarte 
statornica, in care traditia avea ultimul cuvant. Modificarea pe care au suferit-o, in curs de o generatie 
sau doua, relatiile dintre parinti si copii, dintre adulti si tineri, apare mai vadita in consideratia pentru 
copil. 

Un raport asupra relatiilor dintre scoala si familie in tarile Comunitatii Europene, bazat pe 
cercetari comparative, documentare si empirice enumera patru motive pentru care scoala si familia se 
straduiesc sa stabileasca legaturi intre ele: 

- parintii sunt juridic responsabili de educatia copiilor lor; 
- invatamantul nu este decat o parte din educatia copilului, iar o buna parte a educatiei se petrece 

in afara scolii; 
- cercetarile pun in evidenta influenta atitudinii parentale asupra rezultatelor scolare ale elevilor, 

in special asupra motivatiilor invatarii, precum si faptul ca unele comportamente ale parintilor pot fi 
favorizate datorita dialogului cu scoala; 

- grupurile sociale implicate in institutia scolara (in special parintii si profesorii) au dreptul sa 
influenteze gestiunea scolara. 

 
MODURI DE PARTICIPARE A P RIN ILOR 
 
P rin ii elevilor dintr-o clas  formeaz  rareori un grup omogen  i nu dispun to i de acelea i 

mijloace pentru a se implica în mod activ în activit ile colii. Cooperarea lor cu mediul  colar 
trebuie, deci, s  ia forme diverse pentru a r spunde nevoilor  i disponibilit ilor lor. Anumi i p rin i 
sunt preg ti i s  consacre mai mult timp i energie pentru participarea la activit i. Unii dintre ei nu 
sunt disponibili decât în mod punctual i pot s  participe la un eveniment special (de exemplu s  
înso easc  grupul de elevi cu ocazia vizit rii unui muzeu). Al ii dispun de suficient de mult timp liber, 
energie i cuno tin e pentru a putea aduce o contribu ie mai important  colii. Unii pot veni în clas  
pentru a sus ine o expunere pe o anumit  tem  (legat  de locul lor de munc , tradi iile lor culturale, 
anumite experien e de via  specifice sau de modul cum î i petrec timpul liber). Al ii sunt preg ti i s  
se implice în animarea unor grupuri de întrajutorare de p rin i, care abordeaz  probleme particulare. 

 
TIPURI DE PROGRAME DE COLABORARE ÎNTRE COAL  I FAMILIE 
 
O serie de programe au încercat s  promoveze o participare mai activ  a p rin ilor la activit ile 

colii i au propus diferite forme de activit i de colaborare. Anumite practici au drept obiectiv 
ameliorarea rela iilor dintre familie i coal : în cadrul acestor programe, p rin ii contribuie la 
elaborarea i realizarea unor activit i care stimuleaz  schimbul de informa ii i care favorizeaz  
rela iile interpersonale armonioase. Aceste activit i pot lua diferite forme: vizite reciproce, un club 
al p rin ilor în coal , comunicare scris , prânzuri sau cine comunitare, adun ri informative. 

În cadrul programelor vizând sprijinul colar, p rin ii sunt invita i s  se implice în conceperea i 
sus inerea unor proiecte colare. Poate fi vorba despre strângerea de fonduri, de asisten  direct 
(zugr vire, dona ie de haine, repara ii etc.), de înso irea elevilor cu ocazia excursiilor, de conferin e, 
despre predarea unei arte sau despre o activitate distractiv , despre organizarea de evenimente sociale 
sau culturale. 

Anumite proiecte vizeaz  educa ia p rin ilor. Ace tia sunt invita i s  participe la sesiuni de 
formare menite s -i ajute s - i dezvolte abilit ile parentale sau s - i îmbun t easc  cuno tin ele: 
ateliere de formare pe anumite teme, cursuri de formare continu , acces la material de formare (c r i, 
casete video, bro uri). În sfâr it, în unele cazuri se pune accentul pe utilizarea comitetelor consultative 
în cadrul c rora p rin ii formeaz  grupuri de consiliere care se pot interesa de diferite probleme care 
privesc coala, fie ele de ordin socio-cultural, financiar, administrativ sau pedagogic. 
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Printre multiplele motive, fondate sau nu, invocate de cadrele didactice în vederea neutiliz rii 
anumitor strategii ce încurajeaz  participarea p rin ilor, este invocat  adesea convingerea c  p rin ii 
vor refuza s  colaboreze, sau c  nu au capacitatea s  o fac . 

O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus preciz ri fa  de acest subiect i au 
demonstrat c  p rin iii i cadrele didactice consider   c  o colaborare între ei ar putea ameliora 
randamentul  colar  i conduita elevilor în clas . Numero i p rin i afirm   c  sunt doritori s  se 
implice în procesul de educa ie al copiilor lor. Cadrele didactice trebuie totu i s  formuleze a tept ri 
realiste privind aceast  colaborare. În ceea ce prive te activit ile care pot fi propuse p rin ilor, 
acestea trebuie s  fie multiple, variate i s  corespund  nevoilor  i posibilit ilor  lor.  În  fa a unui 
e ec sau a unei slabe particip ri, trebuie identifica i factorii care împiedic  participarea parental  i 
apoi s  se elaboreze un program care s  corespund  mai bine nevoilor reale  i disponibilit ilor 
familiilor, în loc s  se conchid  c  p rin ii sunt lipsi i de interes. 

 
TEORII IMPORTANTE PRIVIND RELATIA SCOALA-FAMILIE 
 
Exista doua teorii importante privind relatia scoala-familie: 
- Teoria profesionalismului care considera ca un element esential serviciul facut altora, fara a 

te gandi la avantaje personale, criteriile acestei teorii sunt: competenta, servirea clientilor, un cod de 
etica profesionala; 

- Teoria schimbului care considera actiunea umana in functie de un castig personal, se considera 
privilegii traditionale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competitie 
restransa. 

Din aceasta perspectiva se pune intrebarea: ce castiga profesorul intr-o cooperare cu familia? 
Se apreciaza ca acest castig poate fi un statut revalorizator in ochii societatii, cooperarea cu familia 
poate fi un test profesional si poate fi considerata ca facand parte din datoria profesionala a 
profesorului deoarece: parintii sunt clienti ai scolii, eficacitatea invatamantului  poate fi ameliorata 
prin cooperarea intre scoala si familie, parintii sunt responsabilii legali de educatia copiilor lor si pot 
avea exigente de a evalua rezultatele activitatii scolare. 

In acest context se pune si problema: de relatia cu familiile trebuie sa se ocupe profesori 
specializati sau toti profesorii? Solutia ideala pare a fi: toti profesorii sa aiba relatii obisnuite de 
colaborare cu familiile, profesorii specializati (consilieri educationali) sa rezolve cazuri particulare, 
dificile, sa efectueze vizite in familii, cand este necesar si sa organizeze reuniunile cu parintii. 

 
ETAPE IN EVOLUTIA RELATIEI FAMILIE - SCOALA 
 
Se pot deosebi trei etape in evolutia relatiei familie-scoala: 
- etapa scolii autosuficiente: scoala este considerata o institutie inchisa, care nu influenteaza 

mediul familial si nu se lasa influentata de el. Caracteristicile etapei sunt: contactele cu parintii sunt 
rare, formale, parintii accepta ideea ca nu au nimic de vazut despre ceea ce se intampla in scoala, 
administratia alege scoala pentru copii, parintii nu participa la consiliile de administratie scolara, 
asociatiile de parinti nu sunt incurajate, formarea profesorilor neglijeaza relatia intre familie si scoala. 

- etapa de incertitudine profesionala: profesorii incep sa recunoasca influenta factorilor familiali 
asupra rezultatelor scolare, dar parintii continua sa creada ca scoala este autosuficienta.  

Caracteristicile etapei sunt: tendinta de a creste acuzarea familiei pentru proastele rezultate 
scolare, administratia scolara are tendinta de a conserva atitudinea din etapa anterioara, contactele 
formale, de rutina cu parintii continua, apar experiente localizate privind comunicarea cu parintii, 
apar organizatiile voluntare de parinti, se constituie consilii de gestiune scolara, in care participarea 
parintilor are un rol minor, nedecizional, formarea profesorilor abordeaza relatia familie-scoala ca o 
problema de importanta secundara. 

- etapa de dezvoltare a increderii mutuale: parintii si profesorii descopera impreuna ca 
neincrederea este putin cate putin inlocuita cu increderea unora fata de altii. Caracteristicile etapei 
sunt: relatia cu familiile este din ce in ce mai incurajata de scoala, consiliul scolar include 
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reprezentanti ai parintilor, cu rol decizional in toate problemele educationale, organizatiile de parinti 
sunt acceptate si incurajate in activitatea scolara, profesori specializati (consilieri educationali) 
trateaza problemele exceptionale ale colaborarii cu familiile, organizatiile de profesori recunosc 
statutul si rolul asociatiilor de parinti, administratorii si politicienii educatiei insista asupra 
importantei relatiei familie-scoala, formarea profesorilor abordeaza problema relatiei cu familia, ca 
una din problemele importante, se organizeaza cursuri pentru profesori si parinti. 

 
FAMILIA, MEDIUL NORMAL PENTRU CRE TEREA I EDUCAREA COPIILOR 
 
Copilul este o fiinta cu insusiri calitative diferite de cele ale adultului si are in mod legitim 

dreptul de a ocupa o pozitie privilegiata si de a se bucura de un „tratament” specific.Sanatatea, 
dezvoltarea si educatia copilului trebuie sa fie in centrul preocuparilor familiei. 

Prin caracterul sau stabil si coerent familia este mediul educogen primar, cu valente formative 
esentiale pentru dezvoltarea normala a copilului.Apartenenta copilului la familie este conditionata de 
siguranta afectiv materiala si afectiv esentiala pentru dezvoltarea psihica, indeosebi in etapele timpurii 
ale evolutiei acestuia.Din aceasta cauza separarea copilului da familie poate determina perturbari 
grave ale echilibrului lui biopsihic. 

Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuala,afectiva si volitiva a personalitatii 
copiilor, climatul si atmosfera familiala devenind cadrul de ambianta materiala, spirituala si afectiva 
in care se vor forma copiii. De aceea eventualele carente materiale ale mediului si climatului familial, 
influenteaza in mod negativ dezvoltarea psihocomportamentala a copiilor. 

In prezent, familia ca unitate sociala s-a modificat foarte mult atat la nivel structural, cat si la 
nivel atitudinal in sensul cresterii ratei divorturilor si a tensiunilor si conflictelor intrafamiliale. 
Situatia existenta pe plan familial se poate rasfrange negativ asupra maturizarii fizio-psihice, 
fiziologice si sociale a copiilor lasand sechele in structura psihica si de personalitate a acestora. In 
familiile de astazi, legaturile sunt mai putin durabile, pe considerentul ca oamenii nu mai accepta sa 
convietuiasca impreuna daca nu se inteleg bine, nici macar de dragul unui copil, fata de care au 
anumite responsabilitati. 

Se vorbeste tot mai mult despre existenta unei adevarate „crize” a familiei moderne. Aceasta 
stare critica poate fi determinata de inversarea rolurilor sot-sotie, de disparitia unor roluri traditionale, 
de problemele materiale, sau de absenta parintilor din cadrul caminului pentru indeplinirea sarcinilor 
socio-profesionale, ceea ce determina o mai slaba preocupare a lor, pentru educatia copiilor. 

Conform Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, acesta „ trebuie sa creasca intr-un 
mediu familial, intr-o admosfera de fercire, dragoste si intelegere” pentru a-si dezvolta complet si 
armonios personalitatea.Este recunoscut faptul ca in cadrul familiei copilul isi dezvolta simtul 
identitatii. O relatie pozitiva si consistenta cu parintii, in care acestia reusesc sa vina in intampinarea 
nevoilor copilului, il ajuta sa capete siguranta interioara, sa-si cunoasca si sa-si inteleaga propriul 
trecut, sa devina autonom. 

Familia este primul mediu in care copilul experimenteaza relatii si el va dezvolta relatii in afara 
acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a preluat de aici. De aceea un copil are nevoie de 
legaturi emotionale stabile, de sentimentul apartenentei neconditionate la un grup de persoane (in 
esenta familia sa), de un mediu securizat care sa-i permita experiente normale de viata. 

Cand vorbim de familie, ne referim in primul rand la parinti, dar un loc foarte important il are 
in viata copilului familia externa, formata in mod traditional din bunici si rude pana la gradul al IV-
lea. Familia extinsa il ajuta pe copil sa-si cunoasca radacinile, sa-si intregeasca experintele de viata 
de familie, sa dezvolte relatii multiple si complexe. De aceea este foarte important pentru fiecare copil 
sa isi cunoasca rudele si sa se bucure de relatii pesonale cu acestea.  

In plus, familia extinsa este principala relatie de suport pentru parinti. In special bunicii pot fi 
un sprijin real pentru parinti si, de multe ori, reprezinta principala resursa pentru prevenirea 
separarii.Toti copii au nevoia si dreptul de a fii ingrijiti si crscuti de parintii lor intr-o maniera 
competenta. 
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Familia ramane grupul social vital in asigurarea ingrijirii, protectiei si educatiei copilului.In 
contextul schimbarilor sociale se constata o diversificare a modelelor familiale: farcventa crescanda 
a coabitarilor (concubinaje), cresterea numarului divorturilor, a familiilor cu un singur parinte, 
optiunea unor femei de a avea un copil in afara casniciei, noile forme coexistand cu modelul „clasic” 
al familiei conjugate. 

Intr-o lume in care toate institutiile si toate tipurile de raporturi sociale se schimba in ritm 
accelerat, familia nu poate ramane neschimbata si nu trebuie absolutizat un model sau altul de 
organizare familiala.Toate aceste schimbari nu trebuie interpretate ca o criza a familiei, ci mai repede 
ca adaptari ale conduitei individuale la schimbarile demografice, econimoce si materiale care 
afecteaza societatile in ansamblul lor. 

Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori : familiali, scolari, 
comunitari.Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei 
personalitati armonioase , in securitatea fizica , afectiva si materiala a copilului.Indiferent de modul 
de organizare , mediul familial intemeiat pe un sistem de interactiuni afective intense este apt de 
a  reactiona la trebuintele copilului, de a participa si favoriza elaborarea personalitatii, a imaginii sale 
de sine si despre lume. 

Familia este cea mai in masura sa raspunda nevoilor copilului, afectiv ceva mai adecvata 
trebuintelor lui pentru ca numai aceste relatii afective si sentimente de dragoste il fac pe parinte sa 
inteleaga si sa intuiasca copilul si starea lui de copilarie.In familie isi poate satisface nevoile sale 
primare, isi poate manifesta frustrarile inevitabile, temperate de dragostea parintilor. In familie copilul 
poate sa-si investeasca toate resursele emotionale si sa invete sa si le controleze pentru ca aici ar 
trebui sa fie in mod sigur un mediu mai ales afectiv – garantie pentru o dezvoltare armonioasa. 

Daca copilul este singur la parinti el tinde sa fie mofturos, egoist, capricios datorita parintilor 
care doresc sa-i faca toate poftele.In familiile cu mai multi copii afectiunea parintilor se indreapta 
catre toti copii.Parintii trebuie sa aiba o autoritateasupra copilului. Aceasta autoritate nu trebuie 
obtinuta cu ajutorul pedepselor sau a violentei si nici printr-un exces de bunatate si satisfacerea orcarei 
dorinte. „Adevarata autoritate deriva din exigenta parintilor fata de comportarea copiilor,imbinata cu 
respactul fata de acestia. Copilul trebuie sa simta iubirea pe care parintii i-o poarta, dar este necesar 
sa stie ca nu-i vor ingadui orce capriciu. 

„Dragostea este astfel nu numai cheagul familiei, ci si calea cea mai eficienta a educatiei, dar 
numai daca ea e potrivita si cu masura”. Nu in ultimul rand „pentru a fi un bun mediu educativ, familia 
trebuie sa aiba o situatie economica apta sa satisfaca trebuintele de prim ordin ale membrilor sai”. 
Educarea unui copil nu este un lucru atat de usor.Unii parinti, avand conceptii invechite, cred ca ei 
stiu cel mai bine sa-si educe copilul, neacceptand sfaturi din exterior.In prezent exista o multime de 
carti, filme si emisiuni special realizate pentru indrumarea pedagogica a parintilor. 

 
Familia care nu reprezinta un bun mediu educativ: 
 
a.  Familia descompusa: familia care ramane descompusa in urma unui divort sau a unui deces, 

nu este un mediu educativ ideal.Dar totusi conditia de viata a copilului orfan de un parinte depinde 
foarte mult de puterea de dragoste a celui ramas, care poate compensa dragostea celui disparut.In 
trecut divortul era extrem de daunator pentru copii. Cercetarile actuale par sa indice ca copiii se simt 
mai bine daca parintii nefericiti divorteaza decat daca stau impreuna intr-o atmosfera de furie, 
amaraciune, violenta si ura. 

b. Familia reconstruita: recasatorirea creeaza o familie reconstituita sau combinata formata din 
doi parinti, din care cel putin unul aduce in aceasta unitate familiala noua unul sau mai multi copii 
dintr-o casatorie anterioara.Cuvintele mama si tata vitreg sunt deja expresii peiorative.Atunci cand 
copii provin din doua familii diferite, mama va proteja pe ai sai, iar tatal pe ai lui, plangandu-se fiecare 
impotriva copiilor celuilalt.In acest context merita sa ne punem cateva semne de intrebare: Cine 
asigura disciplina in aceasta familie? Dar educatia? Care sunt indatoririle parintelui biologic caruia 
i  s-a luat copilul? Ce autoritate are acesta? Raspunsul la aceste intrebari variaza de la caz la caz. 
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c. Violenta in familie este un fenomen ce ia amploare.Maltratarea partenerului si a copilului are 
loc in toate clasele sociale, dar posibilitatea maltratarii creste o data cu problemele financiare. 
Cazurile de maltratare a copiilor este in crestere. „Ca si in cazul maltratarii unuia dintre soti, sunt 
responsabili mai ales barbatii. In multe cazuri cei care maltrateaza , au fost maltratati in copilarie , 
astfel perpetuand un ciclu de violenta”. Copii maltratati sunt frustrati de dragoste, pierd bucuria de 
dragoste si intelegere a semenilor,sanatatea lor psihica fiind pusa la indoiala. 

d. Alte cazuri in care familia nu este un bun mediu educativ: Certurile si neintelegerile dintre 
parinti au efecte traumatizante asupra copiilor. Divergentele dintre parinti cu privire la masurile 
educative au urmari negative asupra educatiei.Daca parintii mint, injura, sunt necinstiti,in cele mai 
multe cazuri copilul va imita comportamentul acestora. 

 
Aspecte specifice privind rela iile cu familiile i comunit ile de romi 
 
Problematica rela iei “familie, comunitate,  coal ” îmbrac  un aspect particular atunci când se 

refer  la minoritatea romilor. Cercet ri realizate în ultimii ani de Institutul Intercultural Timi oara sau 
de Institutul de tiin e ale Educa iei din Bucure ti, bazate pe interviuri i discu ii de grup cu cadre 
didactice, au scos în eviden  faptul c  printre cele mai importante probleme asociate prezen ei 
elevilor romi în coal  se situeaz  i rela ia cu p rin ii. 

Cadrele didactice au deseori tendin a de a acuza p rin ii romi de dificult ile colare ale copiilor 
lor. 

Desigur, în numeroase cazuri, atât condi iile materiale cât  i sprijinul în procesul de înv are 
sunt net inferioare celor pe care le pot oferi copiilor p rin ii ne-romi.Dar formularea (explicit  sau 
neexprimat  deschis) a unor asemenea acuza ii, chiar dac  acestea pot fi sus inute cu argumente într-
un caz sau altul, nu conduce la g sirea unei solu ii i la îmbun t irea situa iei. Cercet rile au ar tat 
c , de i cadrele didactice doresc s  colaboreze cu p rin ii romi pentru îmbun t irea situa iei colare 
a copiilor, un num r mare dintre ele consider  c  tot ce pot face este s  a tepte ca p rin ii romi „s - i 
schimbe atitudinea i comportamentul” pentru a se conforma cerin elor impuse. Este evident îns  c  
în majoritatea cazurilor o asemenea a teptare este nerealist . Solu ia ar putea fi g sit  împreun , prin 
stabilirea unei comunic ri reale, pornind de la în elegerea reciproc  a punctelor de vedere. Este firesc 
ca acest proces s  fie ini iat de cadrele  didactice dar, desigur, acolo unde este posibil  el poate fi mult 
facilitat prin interven ia unui mediator colar. 

Pe de alt  parte, anumite diferen e în comportament pe care le manifest  copiii romi sunt 
interpretate de unele cadre didactice ca o caren  cauzat  de „lipsa de educa ie” a p rin ilor i/sau de 
„deficien ele” sau incompatibilitatea cu civiliza ia modern  a culturii rome. Mai grav este îns  atunci 
când copiii romi care vin la  coal   f r  a cunoa te anumite coduri de comportament social sunt 
eticheta i ca i cum ar avea un handicap insurmontabil („a a sunt ei i nimic nu-i poate schimba”). 
Un formator francez remarca îns  faptul c  “nu-i va trece nim nui prin minte s  califice drept 
handicapat psihomotor pe cel care se comport  inadecvat la mas  fiindc  acesta nu cunoa te 
atitudinea ceruta de situa ie”.  

Unul dintre factorii - cheie în asigurarea succesului colar al copiilor romi este existen a unor 
rela ii bune între coal  i p rin i. F r  cooperarea p rin ilor, multe dintre ini iativele colii sunt sortite 
e ecului. Leg tura cu p rin ii înseamn  mai întâi contactele obi nuite, individuale, legate de copil, de 
munca sa, de jocurile sale, de progresele sale i dificult ile pe care le întâmpin . 

Romii au propriile ra iuni, pe care ra iunea institu iei colare le ignor  deseori. Pentru a se 
încerca ameliorarea acestor rela ii s-au organizat întâlniri informale: s-a f cut o invita ie la o cafea, 
pentru a facilita comunicarea deschis . Dar p rin ii romi n-au manifestat interes fa  de aceast  
„invita ie la cafea”.  

Într-o ar  european , cu ocazia unei serate la care se programase o proiec ie de diapozitive 
reflectând via a romilor, s-au creat tensiuni, iar diapozitivele n-au mai fost g site niciodat  de c tre 
organizatori. Pe lâng  faptul c  apropierea dintre înv tori i romi nu se produce, exist  i un refuz 
al acestora din urm  în ceea ce prive te prezentarea unor informa ii referitoare la romi.Iar cazul este 
departe de a fi unul singular.  
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Nu trebuie îns  s  concluzion m rapid, ca urmare a acestor tentative de apropiere care e ueaz , 
c  “din nefericire este evident c  p rin ii copiilor romi nu se prea implic  în educa ia copiilor lor”: 
eviden ele sunt în el toare iar educa ia copiilor, fa  de care p rin ii romi sunt foarte aten i, pentru ei 
nu se reduce doar la educa ia colar . 

Atunci când se construie te un proiect al colii, al clasei, absen a cooper rii “în amonte”, înc  
din faza de definire a proiectului, între diver ii parteneri face imposibil  asumarea acestuia ca un 
proiect comun, iar ulterior cei care servesc drept intermediari,cadrele didactice sau mediatorii, se 
reg sesc pe o pozi ie gre it  i nerealist . 

Faptul c  disensiunile între comunit i dep esc pragul colii este evident i se poate în elege 
de ce, momentan, p rin ii nu sunt prea tenta i s -i sprijine pe înv tori. În majoritatea cazurilor, 
atitudinea lor oscileaz  între indiferen  i opozi ie fa  de structura  colar , chiar dac  se produc 
contacte cu cadrele didactice  i chiar dac  acestea nu sunt rele.  

Înv torii pot fi respecta i ca persoane, ceea ce nu împiedic  s  fie critica i în calitate de 
reprezentan i ai unei institu ii amenin toare i adesea coercitiv  în îns i principiile sale de 
func ionare. Dac  un copil nu se simte bine la coal , dac  el face obiectul unor remarci - justificate 
sau nu - din partea înv torului,dac  este obiectul unei respingeri din partea celorlal i copii, p rin ii 
i familia sa, precum i întregul grup din care face parte vor fi întotdeauna al turi de el pentru a-l 

su ine i a-l proteja. Se poate întâmpla, de altfel, atunci când un copil nu vrea s  mearg  la coal ,ca 
acesta s  profite de situa ie  i s  prezinte dinadins în culori sumbre via a sa la coal . Alegerea sa va 
fi respectat  de c tre p rin i. Cum poate fi schimbat acest fapt? 

Cu siguran  nu începând cu instruirea copilului, ci prin acceptarea p rin ilor.Leg tura, 
contactul, pentru a putea da na tere unei colabor ri, presupun o voin  i un demers în vederea 
armoniz rii rela iei dintre parteneri. Mult prea des, pân  în prezent,ori nu se f cea nici un astfel de 
demers i fiecare r mânea departe de cel lalt, neîn eles i imposibil de în eles în acela i timp, ori 
efortul necesar unui astfel de demers era a teptat s  vin  doar din partea romilor. De pu in timp 
încoace îns , ici  i colo, în diferite ri, s-au f cut eforturi reciproce care permit, în mod punctual, s  
se dep easc  conflictele, aprehensiunile, neîn elegerile. Se poate constata astfel un progres al 
adaptabilit ii reciproce. Contactele se intensific , înv torul ob ine o marj  de libertate pentru a le 
stabili i a le men ine, sau este delegat un mediator special în acest sens, persoan  care se afl  în 
acela i timp în slujba cadrelor didactice cât i a p rin ilor. 

Uneori câteva detalii tehnice pot schimba radical via a clasei  i rela ia cu p rin ii:posibilitatea 
accesului liber al p rin ilor la ore, posibilitatea contactelor telefonice ...Cadrele didactice fac uneori 
eforturi de a se apropia de romi adoptând îns  metode care nu sunt întotdeauna adaptate: de exemplu, 
un  studiu realizat în Marea Britanie prezint  cazul unui tân r înv tor care, plin de bune inten ii, 
pentru a cunoa te mai bine specificul comunit ii romilor, s-a angajat ca salariat în timpul perioadei 
de vacan  la un rom care vindea ma ini de ocazie; odat  angajat, acesta a fost îns  desconsiderat în 
ochii p rin ilor romi, pentru care înv torul ar fi trebuit s  se asocieze cu comerciantul rom, 
dobândind astfel un statut egal i satisf c tor. 

S-a demonstrat de asemenea c  absen a p rin ilor romi de la reuniunile formale nu este sinonim  
cu dezinteresul, ci mai degrab  cu o non-adeziune la un anumit tip de discu ie; aceste discu ii 
informale cu frecven  sc zut  sunt, de altfel, a a cum o arat  mai multe studii, pu in interesante: se 
pare c , în cadrul lor, p rin ii adopt  fie o atitudine întotdeauna pozitiv , de aprobare reiterat , fie una 
sistematic critic , de barare. 

Încerc rile de colaborare nu sunt scutite de dificult i. 
 “Doar 30% dintre p rin i urm resc activitatea colar  a copiilor lor i, în ciuda dorin ei lor de 

a avea o întâlnire constructiv  cu cadrele didactice, raportul se reduce adesea la un  dialog scurt i 
superficial. Între p rin i i cadrele didactice se instaureaz  în general o adev rat  incomunicabilitate, 
care î i are originea în substratul de analfabetism al p rin ilor, care nu au astfel posibilitatea de a 
percepe sensul pe care îl are  coala i,implicit, ceea ce reprezint  aceasta pentru copiii lor. 70% dintre 
ei refuz  s  se supun  diverselor reguli ale birocra iei colare, invocând banala i învechita justificare: 
<<La ce bun, din moment ce noi suntem romi  i a a vom râm ne; pentru noi nimic nu se va schimba 
niciodat >>.  
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În spatele acestei fraze se ascunde o resemnare trist , o lips  de entuziasm i de aspira ie pentru 
schimbare i progres”. 

Având în vedere importan a dar si dificult ile de comunicare ce pot ap rea în rela ia cadre 
didactice – p rin i romi, respectiv în rela ia colii cu comunitatea romilor, este oportun  deseori 
utilizarea unui mediator colar. 

 
Rolul bunicilor in viata copilului 
 
S-a dovedit stiintific faptul ca prezenta bunicilor in viata copiilor are urmari benefice asupra 

intregului comportament al copiilor: acestia sunt mult mai stabili emotional, invata mai bine la scoala, 
capata incredere in sine si relationeaza mai usor cu cei din jur. 

Bunicii sunt o oaza nesecata de dragoste neconditionata de care nepotii se pot bucura din plin. 
Rolul acestora ia diferite forme, de la prietenul cel mai bun, confidentul, pana la istoricul familiei, cel 
care mentine si transmite legaturile si povestile din familie. 

Legatura formata intre nepoti si bunici este unica tocmai datorita faptului ca acestia din urma 
nu pun nici o conditie pentru atentia si dragostea lor. Spre deosebire de parinti, care au diverse 
exigente fata de copiii lor, bunicii nu asteapta nimic in schimb. Acestia au tot timpul din lume pentru 
a acorda atentie micutilor, iar rabdarea lor o depaseste cu mult pe cea a parintilor. Copilul se simte 
astfel in siguranta, iar casa bunicilor devine un loc de refugiu si chiar de regasire. 

Tot cu aceeasi rabdare infinita, buncii ii lasa pe copii sa fie mai liberi, fara sa ii conditioneze 
prea mult. Acest lucru nu duce neaparat la rasfat, ci il ajuta pe copil sa capete o atitudine independenta, 
fiind totusi supravegheat de un adult care ii vrea binele. Stii doar cate de bine se simte atunci cand 
are ocazia sa isi petreaca vacantele la bunici, fara parinti. 

Bunicii au timp si experienta pentru a-i invata o multime de lcururi interesante, oferindu-le 
sfaturi intelepte si trucuri pe care doar acestia le mai stiu, fascinandu-ne insa chiar si atunci cand 
ajungem la maturitate. Caci doar bunica face cea mai buna mancare, iar bunicul are gradina cea mai 
frumoasa. 

Copilul va invata sa isi pretuiasca mai mult familia si sa isi aprecieze parintii, pentru ca povestile 
bunicilor despre nazbatiile parintilor atunci cand erau si acestia copii, ii face sa para mai umani si sa 
coboare de pe acel piedestal al rolului parintesc.  

 
Concluzie 
 
Implicarea parintilor in viata activa a scolarului este foarte importanta, deoarece copiii daca 

sunt ajutati devin mai motivati si mai ambitiosi in tot ceea ce fac. 
Implicarea parintilor in viata scolarului il face pe acesta sa fie mai increzator in sine si mai 

puternic, putand sa depasesca toate obstacolele pe care le intalneste nu doar la scoala,ci si in viata de 
zi cu zi. 

Retineti!! Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile ale reusitei scolare. 
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Jocul didactic - mijloc de înv are 

 
Prof. Uruc Cecilia 

c. Gimnazial  Lunca Priporului                                                                       
Ora  Nehoiu, Jud. Buz u 

De la cea mai fraged  vârst , jocul face parte din preocup rile zilnice preferate ale copiilor. Cu 
cât se joac  mai mult, cu atât i se dezvolt  mai mult func iile latente. El fortific  energiile intelectuale, 
dezvolt  spiritul de echip , spiritul de observa ie i de ini iativ , asigur  o însu ire rapid  i temeinic  
a cuno tin elor într-un mod pl cut. 

Reu ita în realizarea obiectivelor prev zute în predarea lectiilor la ciclul primar const  în 
asigurarea func iei formative a înv rii. La îndeplinirea acestui scop, concur  mai mul i factori, 
printre care, cel mai important este metoda utilizat  de înv tor în actul didactic. 

Una dintre metodele care r spund cel mai bine trebuin elor copilului este jocul. colarul 
particip  activ la propria lui formare, achizi ionând cuno tin e i formându- i comportamente. 

Jocul didactic poate fi utilizat la toate disciplinele, pe tot parcursul activit ii didactice, fie în 
reactualizarea cuno tin elor predate, asigurarea i captarea aten iei elevilor, fie în dobândirea noilor 
cuno tin e, fie în fixarea i consolidarea acestora, fie în verificarea i aprecierea rezultatelor, având 
ca scop înl turarea plictiselii i oboselii. 

Având în vedere importan a jocului în via a colarului mic, precum i func ia formative a 
jocului, poate fi folosit cu succes i jocul de rol. Prin folosirea acestei metode, copilul este pus în 
situa ia de a devein un actor care trebuie s  interpreteze anumite roluri, fapt ce duce la stimularea 
anumitor procese psihice necesare form rii comportamentelor cerute în rol.  

Cadrul didactic poate alege jocul potrivit i chiar inventa el insu i, jocuri care s  permit  
acumularea cuno tin elor într-o atmosfer  de destindere, de relaxare. El trebuie bine preg tit, succesul 
depinde de proiectarea, organizarea i desf urarea sa metodic , dar i de modul în care înv torul 
tie s  men in  atmosfera de joc, s  controleze direct modul în care elevii rezolv  sarcinile de joc 

asumate.  

Un joc bine preg tit i organizat îi determin  pe elevii din clasele primare s  înve e cu pl cere, 
s  devin  interesa i de activitatea ce se desf oar . Elevii timizi devin mai activi, mai curajo i i 
cap t  mai mult  încredere în capacit ile lor, mai mult  siguran  i rapiditate în r spunsuri. 

J. Fr. Herbart afirma c  plictiseala este p catul de moarte al pred rii. Folosirea jocului didactic 
poate feri de acest p cat. Înv area nu este îns  un scop al jocului, ci rezultatul lui. Scopul general 
este comun pentru toate jocurile i const  în ob inerea succesului.     

 

Bibliografie: 

- Tratat de pedagogie colar  -I.Nicola- E.D.P. Bucure ti- 2003  

- Copilul i jocul- J.Chateau- E.D.P. Bucure ti- 1986 
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ROLUL PARINTILOR SI AL SCOLII IN EDUCATIA COPIILOR                                          

 

Prof. RODICA URUCU 

Gradinita cu program normal Nr. 2 MURFATLAR                   

 

                     
Trecând peste realitatea c  nu prea mai exist  cei 7 ani de-acas , deoarece copiii sunt inclu i în 

diverse forme educa ionale înc  de la vârste mult mai fragede, r mâne ideea de la baza acestei 
expresii: normele de conduit  se înva  din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde 
principalele reguli de bun  purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament 
con tient, iar vârsta primei copil rii este esen ial  în conturarea i achizi ia normelor unui 
comportament social corect, care se vor consolida pe parcursul  perioadei prescolare si scolare. 

Gradinita i alte medii educa ionale nu pot ulterior decât s  confirme i s  consolideze normele 
deja deprinse din familie.  

Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca este 
vorba despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul trebuie 
invatat sa inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le stabilesc 
parintii sau educatorii. 

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 

Aceast  realitate arunc  pe umerii p rin ilor o responsabilitate major : de noi, p rin ii, depinde 
ca adolescentul, tân rul i adultul de mâine s - i asume în ace ti primi ani ai copil riei toate 
componentele unei bune cre teri. Iar aceast  expresie – „bun  cre tere” – nu este un standard general. 
Ea are forma pe care noi, p rin ii, i-o d m. A fi bine-crescut nu înseamn  peste tot acela i lucru; atât 
contextul cultural-istoric obiectiv al societ ii cât i standardele subiective ale fiec rui p rinte 
determin  defini ia celor „ apte ani de-acas ”. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

"Dar educa ia primit  în cei 7 de acas  depinde de câ iva factori: rela ia afectiv  dintre copil i 
p rin i, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaz  familia i pe care le transmite 
copilului",  

Dragostea p rin ilor? 

Baza form rii unui comportament corespunz tor al copilului este rela ia afectiv  cu p rin ii. 
"Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  aib  încredere 
în propriile for e. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee de siguran  îi 
creeaz  deschiderea spre înv area i asumarea regulilor de comportament", subliniaz  psihologul 
Oana-Maria Udrea. Copilul care se simte apreciat de p rin i percepe în mod pozitiv regulile transmise 
de ace tia. Ba chiar el realizeaz  c  p rin ii îi acord  aten ie, c  sunt preocupa i de ceea ce face. 
Totodat , educarea copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca regulile 
s  nu se transforme în disciplin  de fier.  
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Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educa ia trebuie adaptat  etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru c  el în elege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 
copilul nu realizeaz  ce e bine i ce e r u.        

Dac  îi vom prezenta urm toarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ce ti pe care mama le-a 
l sat pe jos, iar alt copil a luat o cea c  de pe mas  i a aruncat-o pe jos" i îl vom întreba cine a f cut 
r u, vom avea surpriza s  r spund  c  acela care a spart mai multe ce ti a f cut o prostie mai mare. 
Asta deoarece copilul se gânde te la cantitate, nu la ce e bine i ce e r u. Pân  la 2-3 ani, copilul nu 
poate vedea dincolo de propriile nevoi, a a încât nu este tocmai rezonabil s  îi pretindem unui copil 
de 2 ani s  împart  voluntar juc ria cu alt copil. La aceast  vârst  este nepotrivit s  oblig m copilul 
s  fie altruist, pentru c  el nu este înc  preg tit pentru asta. A a cum copilul de 2 ani nu poate în elege 
c  mama a avut o zi grea. El tie c  atunci când mama vine acas  trebuie s  îi acorde aten ie, s  se 
joace împreun . Dar chiar dac  la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a ti ce e bine i 
ce e r u, asta nu înseamn  c  îi facem toate poftele sau c  îl l s m s  fac  orice".          

Este necesar s  fix m limite, întrucât copilul trebuie s  înve e ce înseamn  a teptarea, amânarea 
dorin elor. La aceast  vârst  îl putem înv a formulele de polite e. Îi ar t m cum i când se spune 
bun  ziua, te rog, mul umesc, la revedere, iar copilul înva  prin imita ie.  

Bineîn eles c : toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experien e, cu încerc ri, 
e ecuri i reu ite. Probabil c  solu ia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de cre terea unui 
copil, perseveren a. i exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile sus inute nu vor întârzia 
s  dea roadele mult-a teptate. 
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Educa ia copilului în primii 7 ani 

Prof. înv mânt primar  U URELU DANIELA 

COALA GIMNAZIAL  "EUROPA", TÂRGU-MURE , MURE  

 

Expresia atât de des folosit  în via a de zi cu zi "cei 7 ani de acas ", se dovede te a fi în 
contexxtul actual deosebit de important . Tr im vremuri în care familia petrece tot mai putin timp 
împreun , î i aloc  tot mai pu in timp activit ilor desf urate i organizate doar în interiorul ei. 
Familiile petrec mult timp inafara casei, al turi de prieteni, de alti membri ai familiei. Prin urmare, 
devine tot mai greu formarea, însu irea unor regului unitare de comportament social pe care s  i-l 
însuseasc  copilul în primii ani de via .  

Educa ia pe care copilul o prime te înc  din primii ani de via  î i va pune amprenta asupra 
dezvolt rii acestuia. Familia poart  asadar cea mai mare responsabilitate pentru educa ia copilului, 
deoarece multe comportamente se învat  de la cele mai fragede vârste. Stabilitatea psihic  i social  
a copilului depinde de cât de mult s-au preocupat p rin ii de copil înc  din primii ani de via , cât de 
mult s-au preocupat acestia s  îl cunoasc , s  îi recunoasc  unicitatea, s  îi descopere aptitudinile, 
preocup rile i eventualele mici derapaje.  

Familia constituie primul spa iu de formare pentru copil, este mediul socio-cultural în care 
copilul cre te i se dezvolt . Prin urmare, p rin ii trebuie s  îi asigure copilului un mediu propice 
dezvolt rii lui emo ionale, sociale i intelectuale. P rin ii sunt în primii ani de via  modele pentru 
copil, parteneri de joac , parteneri în tot ceea ce copilul intreprinde zi de zi.  

Ce înseamn  CEI 7 ANI DE ACASA? Ce achizi ii presupune aceast  perioad  pentru copil? 

Cei 7 ani de acas  reprezint  o perioad  de achizi ii fundamentele pentru copil, ce au în vedere 
um toarele: salutul, folosirea unor cuvinte-expresii politicoase când se adreseaz  celor din jur, 
minime reguli de socializare cu copiii, respectiv cu adul ii, un anumit bagaj lingvistic, un bagaj de 
cuno tin e din diverse domenii ce au leg tur  cu experien a si activit ile zilnice, cunoa terea unor 
poezioare, pove ti, cântece cu tematic  adecvat  vârstei, i nu în ultimul rând o serie de deprinderi 
comportamentale uzuale precum îmbr catul, înc area, hr nirea, folosirea unor ustensile.  

Recunoa terea greselilor de c tre copil, formularea unor scuze catre adult, sinceritate, empatie, 
altruism, reprezint  câteva din achizi iile copilului de pân  la vârsta de 7 ani.  

Pentru a contura portretul copilului bine crescut ar fi de urm rit câteva aspecte importante: 

1. Salutul  

Chiar i de la vârste fragede, salutul trebuie înv at de cel mic, pornind de la simplul gest de 
ridicare a mâînii. Ulterior se vor folosi expresii uzuale si de asemenea adecvate situa iilor. 

2. Comportamentul în public  

Este foarte important ca, copilul s  cunoasc  faptul c  nu trebuie s  intervin  în discu ia 
adul ilor, s  r spund  politicos, s  respecte restul partenerilor. 

3. Comportamentul cu prietenii 
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Un copil binecrescut î i respect  prietenii i partenerii de joac . Înva  s  le accepte calit ile 
dar i defectele, s  le accepte opiniile, chiar dac  nu corespund gândirii lor. De asemenea, înva  s  
accepte e ecul, chiar dac  acas  ele era singurul câ tig tor al jocurilor organizate în familie.  

4. Însu irea unor norme sociale 

Copilul , mai ales în zilele de azi particip  activ la via a social  al turi de familia sa. Prin urmare, 
are ocazia de a înv a, de a cunoa te diferite reguli, norme sociale. În parc, trebuie s  aib  r bdare s  
î i a tepte rândul la diferite aparate, la gr dini  trebuie s  a tepte pân  îi vine rândul pentru a 
r spunde, folose te un limbaj politico, înva  s  se comporte civilizat la film, în vizit , la magazin, la 
trand, la pisin , la locurile de joac . 

5. Formarea unui bagaj minim de cuno tin e 

Pân  la vârsta de 6 ani, copilul trebuie s  aib  no iunea de  num r, s  cunoasc  un anumit num r 
de cuvinte, s  foloseasc  expresiile politicoase, s  cunoasc  animale din mediul înconjur tor, s  
denumeasc  diferite obiecte, animale, alte obiecte si sa precizeze utilitatea lor. Prin urmare, familia 
i gr dini a trebuie s  ofere copilului aceste contexte de înv are, aceste experien e de via  care 

contribuie la formarea unui orizont multicultural i tiin ific. 

6. Normele de igien  

Chiar dac  unele dintre normele de igien  nu pot fi înc  f cute de c tre singuri, ace tia trebuie 
asista i, înv ati de c tre p rin i, îndruma i. Deprinderile de via  s n toas , obiceiurile alimentare se 
formeaz  tot în aceast  perioad .  

Copilul se afl  în perioada în care este dispus i este capabil s  î i în useasc  toate aceste 
deprinderi i informa ii, dac  îi sunt create situa ii adecvate, atractive de înv are. E important s  fie 
transmise corect, consecvent de c tre p rinte sau educator. 

Mihail Levinte afirma urm toarele: "Faptul c  ave i un copil nu v  face p rinte, precum i faptul 
c  ave i un pian nu v  face pianist." 

Prin urmare, rolul de p rinte este mult mai important si mai complex.  Comportamentul copiilor 
format în primii 6 ani de via  îsi va pune amprenta asupra form rii viitoare ale copilului. Eventualele 
sc p ri sau derapaje nu vor fi imposibil, dar vor fi greu de îndreptat ulterior. Aici va interveni si rolul 
cadrul didactic-educator, care are îndatorirea moral  de a sesiza eventualele mici probleme sesizate 
în comportamentul i reac iile copilului. 

 

UN COPIL EDUCAT VA FI UN COPIL BINE INTEGRAT! 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof. Înv. Pre colar Vacea Roxana – Georgiana 

Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 3, Mangalia 

 

Valorile sunt unul dintre identificatorii de baz  ale tr s turilor de personalitate i nu sunt 
înn scute, ci dobândite prin antrenament. De i valorile pot fi predate în toate etapele vie ii, educa ia 
pentru valori cap t  importan  în copil rie pentru c  personalitatea se contureaz  în ea. Educa ia în 
valori începe în primul rând în familie, apoi continu  în institu iile de înv mânt. Valorile de baz  
sunt dobândite, respectiv, luând p rin ii drept modele i educa ia în coli. Pentru trasaturile de 
personalitate intarite, valorile gandite intreaga viata trebuie sa fie coerente. În special coeren a colii 
i a familiei, care este important  pentru eviden ierea personalit ii copiilor pentru educa ia în valori. 

Dac  nu exist  coeren  între valorile la care elevii le-au înv at sau le-au asistat în coal  i în familie, 
atunci apar conflicte i aceste situa ii provoac  tulbur ri de personalitate.  

Toate eforturile educa ionale încearc  s  dezvolte trei domenii: domeniile cognitive, afective i 
psihomotorii. Domeniul cognitiv con ine cuno tin e; domeniul afectiv de ine afec iuni, atitudini i 
valori; domeniul psihomotor include comportamente, acte. Sistemele educa ionale eficiente ar trebui 
s  îmbun t easc  aceste trei domenii simultan.  

Ignorarea domeniului afectiv provoac  un anumit num r de probleme personale i sociale. 
Întrucât valorile sunt criterii i standarde de comportament, elevii ar trebui s  dobândeasc  unele 
valori. Valorile ne conduc vie ile i lucr rile în multe dimensiuni. De aceea, valorile trebuie s  fie o 
parte indispensabil  a sistemelor educa ionale. 

Familia i coala sunt dou  institu ii majore, eficiente i formative în educa ia valorilor. Dac  
educa ia caracterului este aplicat  doar în clas , dar nu i acas , elevii fac confuzii cu privire la ceea 
ce este r u sau bine. Când educa ia caracterului continu  acas , valorile devin mai semnificative în 
via a elevilor. Pentru o educa ie consecvent  i semnificativ  a valorilor, familia i coala ar trebui s  
fie cooperate. Dupa cum spun unele studii, sala de clas  ofer  un context în care tuturor copiilor li se 
ofer  ansa de a înv a valorile pe care profesorii cred c  ar trebui înv ate acas . 

Educa ia pentru valori este o parte esen ial  a educa iei i prezen a ei la fel de veche ca i 
educa ia general . Copiii dobândesc în primul rând valori, tr s turi bune acas , adic  educa ia 
caracterului începe acas , iar p rin ii sunt primii lor profesori. A a cum „Copiii v d, copiii fac!”, 
modelul de rol i valorile vii joac  un rol important în educa ia valorilor acas . Educa ia caracterului 
începe acas  i continu  la coal .  

Copiii înva  valori pe parcursul activit ilor educa ionale la coal  cu conducerea profesorilor. 
Profesorul este, de asemenea, o figur  respectabil  în dezvoltarea caracterului copilului. Profesorii ar 
trebui s  se str duiasc  s  predea valori morale i trebuie s  îi ajute pe tineri s  tie ce este bine i ce 
este gre it. colile au putere real  pentru educa ia în valori. 

 

Bibliografie: 

 Curriculum pentru educa ie timpurie 2019; 
 2021 – 2022, Anul comunit ilor profesionale de înv are; 
 Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit  i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
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Strategii de evaluare a particularit ilor psihoindividuale ale copilului,                                        
în vederea optimiz rii procesului de adaptare colar   

studiu de specialitate  

 

Prof. înv. primar Vadai Ramona 

Colegiul Na ional ,,Onisifor Ghibu” Oradea 
 
 
 
SCOPUL I OBIECTIVELE STUDIULUI: 
 
Scopul cercet rii: 
 Crearea condi iilor optime realiz rii procesului de adaptare colar , prin adecvarea strategiei 

didactice la nivelul de dezvoltare (din punct de vedere bio-psiho-social) al fiec rui copil. 
 
La baza cercet rii întreprinse de mine în lucrarea de fa  stau urm toarele obiective: 

 Cunoa terea particularit ilor psiho-fizice ale elevilor din clasa mea. 
 Identificarea copiilor care întâmpin  dificult i în înv are. 

 
PARTICIPAN I: 
E antionul pe care am desf urat cercetarea a fost compus din 23 de copii, 13 fete i 10 b ie i, 

din clasa I C, de la Liceul Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu”, Oradea, jude ul Bihor. 
 
INSTRUMENTE DE EVALUARE: 
 
În selectarea metodelor i procedeelor de cercetare utilizate în lucrarea de fa , am inut cont de 

faptul c , dac  adaptarea la gr dini  implic  preponderent factori de natur  biologic  i dezvoltare 
socio-afectiv , adaptarea la cerin ele colare presupune existen a unei maturit i care ,,exprim  gradul 
de concordan  dintre nivelul de dezvoltare al copilului i cerin ele colare specifice clasei I” 
(Kulcsar, 1978, p.88).  

Am selectat cu mare aten ie instrumentele de cercetare, clasificându-le astfel: 
 Metode de colectarea a informa iei 

 Chestionarul 
În lucrarea de fa  am folosit dou  chestionare: unul adresat p rin ilor i un chestionar adresat 

elevilor. 
 Probe pentru eviden iere nivelului de dezvoltare cognitiv  

Metoda testelor  
În aplicarea probelor din cadrul cercet rii de fa  am lucrat cu fiecare copil. 
o Prob  pentru percep ia spa iului 
o Probe pentru eviden ierea vârstei lingvistice 
A.  Probe de cunoa tere a volumului vocabularului 
a. Proba ,,10 lacune într-un text” 
b. ,,Antonime” 
B.  Prob  pentru eviden ierea defectelor de vorbire  
o Prob  de observare natural  a aten iei 
o Probe pentru eviden ierea vârstei aritmetice 
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Prin utilizarea acestor probe am încercat s  pun în eviden  nivelul de dezvoltare al gândirii 
copilului la intrarea în clasa I. 

Urm toarele probe vizeaz  schemele operatorii utilizate de copil în rezolvarea unor situa ii 
problem : 

A. „Reproducerea num rului de obiecte” 
B. „Ar tarea atâtor degete câte obiecte ar t m” 
C. „Ar tarea a tot atâtea obiecte câte degete”  
D. „Imitarea loviturii” 
E. „F r  num rare s  spun  câte obiecte sunt” 
F. „Num rarea unor obiecte cu degetul” 

 Probe pentru eviden ierea nivelului de dezvoltare socio-afectiv  
Cunoa terea universului interior al copilului beneficiaz  de un ajutor considerabil din partea 

tehnicilor expresiv-creative de investiga ie i terpie, dintre care desenul serial, modelajul, jocul cu 
nisip, exerci iul mimico-pantomimic i dramaterapeutic, improviza ia muzical , exprimarea prin dans 
i mi care, sunt cele mai frecvent utilizate de consilierii i psihologii specializa i în problemele 

copilului. 

o Analiza produselor activit ii – valorificarea desenelor 
Aceast  metod  permite analiza multilateral  a copilului. În produsele activit ii copilului, cum 

sunt: desenele, compunerile, traforajul, construc iile tehnice etc., se oglindesc o serie de importante 
însu iri psihice, ca: spiritul de observa ie, capacitatea de a în elege, caracteristici ale reprezent rilor 
etc. Prin studiul desenelor (utilizat i în lucrarea de fa ), al modelajului, al diverselor construc ii s-a 
ajuns la rezultate interesante în ceea ce prive te unele particularit i psihice ale copiilor de diferite 
vârste. Desenul liber sau tematic constituie o foarte potrivit  modalitate de evaluare a personalit ii 
în formare a copilului, a problemelor sale emo ionale, precum i a rela iilor lui cu familia, a traumelor 
pe care eventual le-a suferit, a nivelului de anxietate existen ial , a capacit ilor i a dificult ilor sale 
de a se adapta la mediul social. 

În lucrarea de fa  am utilizat testul „arborelui” propus de Ch. Kock în 1958. Prin acest test voi 
urm ri aptitudinile pentru desen, concep ia pe care o are copilul despre sine i raporul acestuia cu 
lumea exterioar . 

 
PROCEDURA 
În aplicarea probelor de evaluare am procedat astfel: 

 Chestionarul 
În prima parte a chestionarului adresat p rin ilor, ace tia au completat date cu privire la 

identitatea copilului i a familiei (numele i prenumele copilului i al p rin ilor, locul i data na terii 
copilului, domiciliul, num r de telefon, gr dini a frecventat  de copil , religia, ocupa ia i locul de 
munc  al p rin ilor, tipul de familie). În partea a doua, am dorit s  ob in date cu privire la dezvoltarea 
psiho-fizic  a copilului (dezvoltarea fizic  i starea de s n tate, aptitudini, preferin e, tr s turi de 
caracter, tr s turi temperamentale), rela iile dintre membrii familiei (timpul petrecut împreun , 
atitudinea copilului fa  de membrii familiei, atitudinea membrilor familiei fa  de copil, echilibrul 
recompens /pedeaps ),  rela iile cu celelalte persoane cu care intr  în contact (atitudinea copilului 
fa  de al i copii de vârsta lui, fa  de adul ii cu care intr  în contact), alte probleme pe care doresc 
p rin ii s  mi le împ rt easc .  

Am utilizat în cadrul chestionarului 14 întreb ri deschise i 5 întreb ri închise, cu variante de 
r puns. 

Tot pentru a cunoa te copiii i a vedea în ce m sur  î i cunosc ei propria identitate am preg tit 
un chestionar pentru a-l aplica fiec ruia, chestionar ce cuprindea 8 întreb ri deschise. 

Întreb rile din chestionar au avut drept scop verificarea m surii în care copiii tiu unde lucreaz  
p rin ii, apartenen a la familie; am putut s  observ coeren a limbajului, claritatea exprim rii. Prin 
întrebarea „Ce i-ai dori cel mai mult?” am vrut s  eviden iez nivelul aspira iilor fiec ruia.  
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Întrebarea „Care este culoarea ta preferat ?” m-a ajutat s  observ tr s turile de personalitate ale 
fiec rui elev. Exist  o interpretare a culorilor ca semnifica ie legat  de pulsiunile pe care le provoac  
(Dima, 1997).  

Proba pune în eviden  structuri de personalitate. Caracteristicile culorii alese sunt dominante 
în structura personalit ii copilului. 

 
 Probe pentru eviden iere nivelului de dezvoltare cognitiv  

 Prob  pentru percep ia spa iului 
 Obiectiv: Cunoa terea no iunilor de m rime i pozi ie, operarea cu categorii spa iale: 

mare/mic, sus/jos, stânga/dreapta. 
 Materiale: 3 mingi de culori diferite 
 Desf urare: am cerut copilului s  rezolve urm toarele sarcini: 
Copiilor de 6 ani le-am cerut s  recunoasc  partea dreapt  i stâng , la propria persoan : 
1. Arat  mâna stâng . 
2. Arat  mâna dreapt . 
3. Arat  ochiul stâng. 
4. Arat  piciorul stâng……. 
Pentru copiii de 7 ani:  
A. Executarea de mi c ri la comand : 
1. Du mâna dreapt  la ureche. 
2. Du mâna stâng  la ochiul drept. 
3. Du mâna dreapt  la ochiul stâng. 
4. Du mâna stâng  la urechea dreapt . 
B. Pozi ia a dou  obiecte (dou  mingi de culori diferite) 
5. Mingea ro ie e la dreapta sau la stânga? 
6. Mingea albastr  e la dreapta sau la stânga? 
Cotare: se noteaz  cu + probele reu ite; 
 - se noteaz  cu - + probele corectate spontan; 
 - se noteaz  cu – probele nereu ite; 
 - dou  gre eli corectate spontan (- ,+) se consider  reu it . 
 Probe pentru eviden ierea vârstei lingvistice 

A.  Probe de cunoa tere a volumului vocabularului 
a. Proba ,,10 lacune într-un text” 
Instructaj: 
Î i voi spune o povestire. Te rog s  fii atent i s  o ascul i. Când eu n-am s  mai tiu, tu va trebui 

s  ghice ti i s  spui ce trebuie spus” (voi avea textul în fa ). 
„Este timp frumos, cerul este ... (senin, albastru)soarele este foarte ...(str lucitor); Jana i Maria 

se duc s  se plimbe pe câmp, ele adun  ...(flori). Ele sunt foarte mul umite auzind cântecele frumoase 
ale micilor ...(p s rele). Deodat , cerul se întunec , se acoper  de ...(nori). Feti ele se gr besc s  se 
întoarc  ...(acas ). Dar înainte de a ajunge, cerul este spintecat de ...(fulgere). Feti ele se sperie de 
zgomotul f cut de ...(tunete). Ele se roag  s  fie ad postite, într-o cas , deoarece ploua puternic i nu 
aveau ... (umbrele, fâ ) i hainele lor erau complet ...(ude). 

Cotare: Admitem ca bune r spunsurile de la a treia lacun , dac  indic  altceva decât „flori” 
dac  este ceva care în mod real se poate aduna pe câmp (ciuperci, plante, frunze etc.). 

Pentru r spunsul 4 admitem ca bun r spunsul care precizeaz  particularizând o anume pas re 
(rândunic  etc.) 

Pentru r spunsul 6 putem admite r spunsul „la coal ” etc. Deci avem în vedere semnifica ia i 
consider m ca bune acele r spunsuri care ne arat  c  copilul a în eles aceast  semnifica ie. 

b. ,,Antonime” 
Aceast  prob  s-a desf urat în trei etape: 
 a) În primul rând le-am dat 8 contrarii cu obiecte i imagini. 
 Instructaj: 
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Pe un carton fix m 7 feluri de obiecte sau imagini, astfel: 

1. desenul unei ciuperci mari i mici 
2. o peni  veche i una nou  
3. o bucat  de fier (tare) i o bucat  de cauciuc (moale) (copilul s  le pip ie) 
4. desenul uni bloc înalt i a unei case scunde 
5. fotografia unui b trân i a unui tân r 
6. o bucat  de stof  c lcat  i una mototolit  
7. imaginea unui copil fericit i a unuia trist (nefericit) 
A 8-a prob  const  în punerea pe mâna copilului a unei cutii grele i a unei cutii u oare – cele 

dou  cutii sunt identice, numai c  una va fi umplut  cu cuie, cealalt  va fi goal . 
 
Desf urare: 
Spunem: „Vezi aceast  ciuperc , ea este mai mare în timp ce aceasta este ..., vezi aceast  peni , 

este veche, în timp ce aceasta este ..., fierul este tare în timp ce cauciucul este ...” etc. pentru toate 
cele 8 probe. 

Trebuie s  ob inem de la copii adjectivele pe care le-am subliniat – nu se admit sinonimele. 
Cotare: Not m pentru fiecare copil contrariile exprimate. 
b) A doua etap  a acestei probe se realizeaz  invers i se reia dup  proba final  pentru a evita 

interven ia memoriei. 
O realiz m invers, adic  începem de la început (cu ciuperca), dar de data aceasta spunem: „vezi 

aceast  ciuperc  este mic , în timp ce aceasta este  ..., vezi aceast  peni , este nou , în timp ce aceast 
este ...” 

c) „8 contrarii f r  obiecte” 
 Desf urare: 
Deoarece copiii mici nu cunosc termenul (de contrar) spunem: „Când ceva nu este …, este ... 
 
Cele 8 contrarii sunt: 
1. cald – frig 
2. uscat – ud 
3. frumos – urât 
4. neascult tor – ascult tor 
5. curat – murdar 
6. mare – mic 
7. u or – greu 
8. vesel – trist. 
Cotare: Pentru: 
1. accept m frig i rece 
2. ud, umed 
3. trist – prost dispus, indispus, nemul umit, nefericit ascult tor, cuminte. 
 
B.  Prob  pentru eviden ierea defectelor de vorbire  
Obiectiv: identificarea defectelor de pronun ie (r, l, s, , ce, ci, ghe, ghi). 
Material: poezii ce con in cuvinte în care apare sunetul vizat. 
Desf urare: 
Eu am citit poezia, pronun ând clar fiecare vers i solicitând copilul s  repete  dup  mine fiecare 

vers. 
Pentru sunetele ,,r” i ,,l” 
,,Are puiul de canar  ,,Alabala portocala 
Un sirop de tuse-amar  S-a-ntâlnit în co  cu para 

i un termometru mare  - De unde vii tu, Alabala? 
Dar temperatur  … n-are.” - Vin de la alimentar .” 
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Pentru sunetele ,,s” i ,, ” 
,,Dac  fac un singur pas     ,,Râ , fâ , fâ , 
Pot s  prind un flutura        Sufl  vântul în tufi  
Dar de ce s -l prind? Îl las      Dar i apa la izvor 
C  e mic i dr g la .”       Fâ âie s ltând u or.” 
Cotare: se vor nota omisiunile, substitu iile, deform rile sunetelor, i se va stabili defectul de 

limbaj existent. 
 
2.3.2.3. Prob  pentru eviden ierea memoriei auditive 
Instructaj:  
D m urm toarele serii: 
1. 2 – 4 
2. 5 – 6 – 3 
3. 4 – 7 – 3 – 2 
4. 8 – 4 – 6 – 5 – 9 
5. 6 – 9 – 2 – 3 – 4 – 8 
 
Tehnica de aplicare: 
Se spune: „Ascult  bine. Am s - i spun ni te cifre i tu le vei repeta imediat ce eu le-am spus. 

Ascult !” D m fiecare serie a teptând dup  fiecare repetarea de c tre copil (le spunem în ritm de 
comand  gimnastic ). 

Fiecare serie nu se d  decât o singur  dat . Dac  nu a în eles putem repeta de mai multe ori 
seria întâi, pân  va da r spunsul corect. În acest caz, îns , aceast  serie nu o cont m ca fiind corect . 
Ne oprim la seria pe care copilul nu o reu e te, de i o repet  de 3 ori. 

Performan a subiectului este egal  cu ultima serie relizat  corect. 
 
 Prob  de observare natural  a aten iei 

Obiectiv: eviden ierea nivelului dezvolt rii aten iei. 
Desf urare: se organizeaz  jocuri în care modific m îmbr c mintea sau pozi ia unei persoane 

dintr-un grup. Cel supus probei trebuie s  observe, în prealabil grupul, apoi, iese din camer . În timp 
ce lipse te se efectueaz  modificarea dorit  (durat  – 1 minut). Reîntors în camer , subiectului i se 
cere s  indice care sunt modific rile efectuate. 

Aten ie! Nu se spune înainte ce sarcin  va avea de îndeplinit. I se cere numai s  se uite bine la 
grupul respectiv.  

Cotare:  
- pentru colari (7 – 10 ani), se vor efectua 10 modific ri; 
- pentru 7 – 10 observa ii reu ite – cot m aten ia subiectului ca fiind foarte bun ; 
- pentru 4 – 6 observa ii reu ite – nivelul aten iei este mediu; 
- pentru 1 – 3 observa ii reu ite – nivelul aten iei este foarte slab. 
 
Interpretare: 
În urma aplic rii probei, subiectul reu e te s  identifice 7 modific ri, din cele 10 efectuate.  
 Probe pentru eviden ierea vârstei aritmetice 

A. „Reproducerea num rului de obiecte” 
Material: 
o 16 nasturi de aceea i culoare, 
o 2 cutii de carton; 
o 2 coli albe. 
Desf urare:  
Am stat la mas  cu copilul stau la mas , fa  în fa . Fiecare am avut în fa  o cutie cu 8 nasturi 

i câte o coal . Am luat un nasture i l-am pus pe mas  în fa a mea, pe coal . Am spus. „Vezi, eu voi 
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lua nasturi din cutia mea i-i voi pune pe mas . Va trebui s  faci i tu la fel imediat dup  ce fac eu. 
Ai în eles?” 

Am a ezat nasturii în linie orizontal . La început 4 nasturi, apoi 2, apoi 3, apoi 5, apoi 7. 
Experien a s-a repet  de 2 ori, pentru a înl tura hazardul. 

Cotare: Se noteaz  num rul cel mai mare de nasturi a eza i corect. 
B. „Ar tarea atâtor degete câte obiecte ar t m” 
Desf urare: 
Lu m din cutie 2 nasturi i-i spunem: „arat -mi cu degetele tale, tot atâtea degete de la mâna ta 

câ i nasturi am aici”. 
Se procedeaz  la fel în ordinea urm toare: dup  2 nasturi urmeaz  1, 4, 3, 5. 
Dac  nu în elege, execut m noi cu un alt num r de obiecte (ex. 3), pentru a exemplifica sau 

cerem s  exemplifice alt copil care a executat proba. 
Cotare - idem A. 
Se repet  de dou  ori. 
C. „Ar tarea a tot atâtea obiecte câte degete”  
Desf urare: 
Plas m în fa a copilului nasturii. Cerem copilului s  ia tot atâ ia nasturi câte degete îi ar t m 

noi la mâna noastr . Începem cu 1, apoi 4, 2, 5, 3. 
Notare - idem A. 
Se repet  de 2 ori. 
D. „Imitarea loviturii” 
Desf urare: 
Batem din palme în ritm regulat (1 lovitur  într-o jum tate de secund ). Putem folosi i un 

baston cu care lovim în podea. Copilul este întors cu spatele. Se spune: „Ascult  bine, am s  bat. Tu 
vei asculta pân  termin i când am terminat va trebui ca tu s  ba i din palme la fel. Dac  bat de mai 
multe ori, ba i i tu, dac  bat de pu ine ori, faci i tu la fel”. Pentru exemplu batem de dou  ori i 
spunem: „Hai, bate ca mine, acelea i lovituri”. 

Ordinea de b taie este 3, 1, 4, 2, 5, 7 etc. 
Pentru fiecare num r repet m de mai multe ori. 
Notare - idem A. 
E. „F r  num rare s  spun  câte obiecte sunt” 
Desf urare: 
Ar t m copilului grupe de 2, 4, 3 nasturi i-i cerem s  spun  câ i sunt f r  s -i permitem s  

numere. 
Alinierea obiectelor se face f r  s  vad  copilul, punând paravan o hârtie. Dac  începe s  

numere, nu-l l s m, ci dup  ce a privit „5” acoperim, i-i cerem s  spun  din memorie. 
Notarea – idem A. 
F. „Num rarea unor obiecte cu degetul” 
Desf urare: 
Aliniem în fa a copilului 10 nasturi i-i spunem: ,,Vezi ace ti nasturi? Atinge-i cu degetul i 

num r -i.” 
Notare – idem A. 

 Probe pentru eviden ierea nivelului de dezvoltare socio-afectiv  
 Analiza produselor activit ii – valorificarea desenelor 

Aceast  metod  permite analiza multilateral  a copilului. În produsele activit ii copilului, cum 
sunt: desenele, compunerile, traforajul, construc iile tehnice etc., se oglindesc o serie de importante 
însu iri psihice, ca: spiritul de observa ie, capacitatea de a în elege, caracteristici ale reprezent rilor 
etc. Prin studiul desenelor (utilizat i în lucrarea de fa ), al modelajului, al diverselor construc ii s-a 
ajuns la rezultate interesante în ceea ce prive te unele particularit i psihice ale copiilor de diferite 
vârste. Desenul liber sau tematic constituie o foarte potrivit  modalitate de evaluare a personalit ii 
în formare a copilului, a problemelor sale emo ionale, precum i a rela iilor lui cu familia, a traumelor 
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pe care eventual le-a suferit, a nivelului de anxietate existen ial , a capacit ilor i a dificult ilor sale 
de a se adapta la mediul social. 

În lucrarea de fa  am utilizat testul „arborelui” propus de Ch. Kock în 1958. Prin acest test voi 
urm ri aptitudinile pentru desen, concep ia pe care o are copilul despre sine i raporul acestuia cu 
lumea exterioar . 

Lipsa uneia sau mai multor p r i ale desenului, prezentate la punctele 3 – 7 sau dimensiunile 
lor reduse, semnific  elemente contrare celor prezente aici. 

Subiec ii care se adapteaz  mai u or la mediu au tendin a de a include mai multe detalii; aceste 
detalii lipsesc la cei care se adapteaz  (mai) greu.  

 
Ipoteza cercet rii 
Ipoteza pe care mi-am propus propus s  o verific în planul practic al realit ii colare este: 

cunoa terea particularit ilor psiho-fizice ale elevului contribuie la selectarea de c tre cadrul didactic 
a celor mai adecvate metode pentru realizarea procesului de adaptare a copilului la mediul colar i 
social totodat , precum i pentru combaterea, factorilor ce pot s  genereze inadaptarea. 

 
REZULTATELE CERCET RII 
 
Analizând rezultatele ob inute de fiecare copil la probele propuse m  voi opri, în mod special, 

la cazurile ce necesit  o aten ie mai deosebit , apoi voi da câteva exemple de modalit i de interven ie 
educa ional   

În urma chestionarului adresat p rin ilor am aflat urm toarele lucruri despre copii: 
- 21 dintre ei provin din familii normale, având unul, doi fra i, un b ie el, T.C., avea 9 fra i, iar 

o feti , M.A., provenea dintr-un centru de plasament;  
- un singur copil nu a frecventat gr dini a, C.M. 
- trei copii aveau unul dintre p rin ii (2-tat l – S.I, S.R., 1-mama – K.R.)  pleca i la munc  în 

str in tate, ei fiind în grija p rintelui r mas acas , iar 2 copii, D.K i H.C.,  aveau ambii p rin i pleca i, 
ei r mânând în grija bunicilor. 

- 7 copii provin din mediul rural: C.A., C.M., K.R., M.A., P.A., P.G., T.C.; 
- 7 copii provin din familii a c ror p rin i au studii superioare, iar p rin ii celorlal i copii au 

studii medii. 
Odat  cu chestionarul aplicat copiilor r spunsurile nu au venit imediat, a fost necesar un timp 

de gândire în ceea ce prive te întrebarea „Ce i-ai dori cel mai mult?” Astfel am observat c  8 dintre 
ei înc  nu se gândesc la noua lor activitate „înv area”, ci continu  s  viseze la o nou  juc rie. De 
asemenea am putut observa imagina ia lor vie i fantastic . Ei se v d ninja, americani etc., f r  a- i 
da seama de în elesul no iunilor. R spunsurile a trei dintre ei au fost urm toarele: P.C. „A  vrea s  
m  fac ninja (am trei diplome la karate)”; B.R. „A  vrea s  fiu american”; N.R. „A  vrea s  fiu 
terorist.” Cinci dintre copiii i-au exprimat dorin a de a ajunge ceva în via : T.A. „Vreu s  fiu 
doctori ”; L.D. „M  intereseaz  numai coala, s  fiu de teapt ”; M.M. „Mi-a  dori s  lucrez la po t  
ca mami.” Este de remarcat faptul c  cei care i-ar dori s  ajung  ceva în via  au ca model unul din 
p rin i (de aici se observ  puternica dorin  de imita ie caracteristic  acestei vârste). 

Probleme mai deosebite am identificat la ,,Proba pentru percep ia spa iului”. Aici a  putea spune 
c  elevii: B.M., M.A i H.F. întâmpin  mari dificult i. Astfel, activit ile de scriere i de citire, 
precum i cele matematice pun o serie de probleme de percep ie spa ial  legate de forma, m rimea i 
particularit ile literelor i cifrelor, de diferen ele dintre literele mari i cele mici. Confortul în lectur  
depinde de m rimea literelor, de spa iul dintre ele, de spa iul dintre rânduri. Pentru dezvoltarea 
capacit ii senzorial-perceptive voi încerca: 

- orientarea just  a percep iei prin cuvânt – utilizarea unei instruc iuni verbale adecvate; 
- indicarea elementului despre care se vorbe te; 
- stabilirea asem n rilor i deosebirilor dintre diferite obiecte; 
- aprecierea corect  a propor iilor prin utilizarea asem n rilor i deosebirilor; 
- antrenarea în activitate a cât mai multor analizatori; 
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- organizarea unor activit i practice cu obiectele; 
 
Rezultatele la ,,Probe pentru eviden ierea vârstei lingvistice” 
 
A.,, Probe de cunoa tere a volumului vocabularului” 
a. Proba ,,10 lacune într-un text” 
În urma aplic rii probei 13 copii (56,52%) care au completat corect cele 10 lacune, 6 copii 

(26,09%) care au completat 9 lacune, 1 (4,3%) care au completat 8 lacune, iar 3 copii (15,09%) au 
completat 7 lacune. 

Întrucât se admit ca bune r spunsurile de la cea de-a treia lacun , putem spune c  la aceast  
vârst  99,5% dintre copii relizeaz  10 lacune din 10 existente într-un text. 

b. ,,Antonime” 
 
Etapa a 
În urma aplic rii probei 17 copii (73,91%) au realizat 7 contrarii, 4 copii (17,39%) cu 6 contrarii 

realizate, iar 2 copii (8,70%) au realizat 5 contrarii. Întrucât cei 17 copii reprezint  73,91% din totalul 
copiilor supu i probei, putem considera c  la aceast  vârst  num rul de contrarii realizate este 7. 

Etapa b 
La aceast  prob  19 copii (82,61%) au relizat 8 contrarii, iar 4 copii (17,39%) au realizat 7 

contrarii. 
Întrucât cei 19 copii reprezint  82,61% din totalul copiilor supu i probei spunem c  la aceast  

vârst  copiii realizeaz  8 contrarii cu obiecte din 8 primite. Grafic rezultatele se prezint  astfel:     
Etapa c 
În urma aplic rii probei, 11 copii (47,83%) au realizat toate cele opt contrarii, 7 copii (30,43%) 

au realizat 7 contrarii, 3 copii (13,04%) au realizat 6 contrarii, doi copii (8,70%) au realizat doar 5 
contrarii. 

Comparând rezultatele ob inute la proba celor 20 de contrarii cu obiecte cu aceast  prob , putem 
remarca c  la aceast  vârst  are o pondere mare gândirea concret , copiii gândesc i ac ioneaz  mai 
u or cu sprijinul obiectelor concrete. De aceea au relizat mai multe contrarii cu ajutorul obiectelor. 

În ce prive te ,,Proba pentru eviden ierea defectelor de vorbire”, am descoperit c  elevii S.R. i 
C.M. sufer  de sigmatism. În cazul acestei tulbur ri sunt cuprinse defecte de pronun are a sunetelor 
siflante ,,s,z”, a uier toarelor ,, ,j”  sau a africantelor ,, ” i ,,ce”, ,,ci”, ,,ge”, ,,gi”. Pentru a corecta 
aceste dificult i de pronun ie, voi recomanda p rin ilor s  consulte logopedul colii, iar eu, la rândul 
meu, voi sprijini activitatea acestuia prin strategiile utilizate la clas : 

¤ Exerci ii de dezvoltare a auzului fonematic 
¤ Exerci ii de gimnastic  lingual : 
-ridicare i coborâre a limbii în interiorul i în exteriorul cavit ii bucale 
-ascu ire i l rgire a limbii 
-formarea an ului dorsal i lingual 
 ¤  Imita ii-joc pentru sunetul ,,Z”: 
-Cum face albina?…bzzz, bzzz 
-zza, zze, zzi, zzo, zzu (cu vocale) 
Exersarea sunetului z în seri de silabe: za-ze-zi-zo-zu 
Introducerea sunetului în cuvinte: zare, zice, zid, z pad , zân  etc. 
Jocuri imita ii cu ,,Z”: ,, arpele i albini a” 
 
SUNETUL,,S” 
Exerci iul joc: Cum face? 
                          Cum facem lini te?…psss 
Exersarea sunetului s singular, apoi silabe succesive: 
a) cu vârful limbii la incisivii inferiori, cu maxilarele aproape închise, cu col ul gurii retrase 

înapoi se pronun  încet: sss, sss 
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b) odat  deprins  emisia corect , cu aceea i pozi ie a gurii i limbii se emite  sunetul s de la 
încet, pân  la tare sss, sss 

Asociem i mi carea de ap sare în jos sau pe m su e cu mâinile, ceea ce d  impresia de efort. 
c) emisia sunetului s cu joc de buze 
d) pronun area sunetului s în combina ie cu vocale: sss-I, sss-I, apoi legat 
e) exersarea sunetului s în seria de silabe: -sa, -se, -si, -so, -su 
                                                                   -as, -es, -is, -os, -us 
f) introducerea sunetului s în cuvinte: sac, sec, Sic , sus, suc 
g) jocuri imita ii: Cum face gâscanul?… sss 
                            Cum face arpele?… sss 
                            Cum chem m pisica?… pisss, pisss 
                            SUNETUL  
1. Onomatopee ,, up, up” 
a) dup  modelul emisiei mele, prin imita ie. Pentru a fi mai atractiv i în acela i timp mai u or 

de pronun at, se pronun  ,, a” puternic, scurt 
b) din pozi ia corect  a limbii, buzelor i maxilarelor, se pronun  încet ,  
c) exersarea silabelor: a- e- i- o- u 
                                      
Rezultate la ,,Prob  pentru eviden ierea memoriei auditive” 
În urma aplic rii probei am constatat c  13 copii (56,52%) au repetat corect toate seriile de 

numere, ob inând performan a 5; 7 copii (30,43%) au repetat corect primele 4 serii de numere, 
ob inând performan a 4; 3 copii (13,05%) au repetat corect doar primele trei serii de numere, ob inând 
performan a 3.  

În urma rezultatelor ob inute am ajuns la concluzia c  la aceast  vârst  56,52% din totalul 
elevilor repet  100% numerele. 

 
Interven ia psihoeduca ional  pentru memorie: 
Dezvoltarea memoriei se va realiza prin exerci ii de memorare a unor imagini, cuvinte, serii 

cresc toare de cifre, asocierea unor cifre i imagini, ordonarea unor imagini din pove ti conform 
secven elor pove tii. 

Interven ia psihoeduca ional  pentru aten ie va consta în desf urarea unor jocuri, prin care se 
vizeaz  dezvoltarea capacit ii de concentrare (Jocuri-exerci ii: ,,Telefonul muzical”, ,,F  ce spun, nu 
ce ar t!” etc.) 

 
Rezultatele la ,, Probe pentru eviden ierea vârstei aritmetice” 
A. „Reproducerea num rului de obiecte” 

În urma aplic rii probei 21 copii (91,30%) au a ezat corect 7 nasturi, iar 2 copii (8,70%) au 
a ezat corect doar 6 nasturi. 

Deoarece 21copii reprezint  91,30% din copiii supu i probei, spunem c  la aceast  vârst  copiii 
a eaz  corect num rul maxim de nasturi. 

B. „Ar tarea atâtor degete câte obiecte ar t m” 
În urma aplic rii probei am constatat c  la aceast  vârst  copiii reproduc în propor ie de 100% 

obiectele.(vezi anexa nr. 12) 
C. „Ar tarea a tot atâtea obiecte câte degete”  
Ceea ce am constatat a fost c  la acest  vârst  copiii au reu it s -mi arate to i num rul maxim 

de obiecte cerut (vezi anexa nr. 12). 

D. „Imitarea loviturii” 
În urma aplic rii probei 15 copii (65,22%) au executat corect toate cele 7 lovituri, iar 8 copii 

(34,78%) au executat doar 6 lovituri, ceea ce înseamn  c  la aceast  vârst   65,22% dintre copii imit  
corect 7 lovituri din7.  

E. „Num rarea unor obiecte cu degetul” 
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În urma aplic rii probei am constatat c  la aceast  vârst  to i copiii reu esc s  numere pân  la 
10 i chiar mai mult.  

Din rezultatele ob inute la analiza produselor activit ii – valorificarea desenelor rezult  c  
tr s turile dominante ale copiilor acestei clase sunt: 

 vitalitate, expansiune,orgoliu, dorin  de a atrage aten ia; 
 echilibru bun; 
 copii nu au înc  sim ul m surii, sunt subiectivi în mare parte; 
 imagina ie, schemaism, reverie; 
 nu este concretizate sim ul practic,utilitarist; 
 vioiciune, curaj. 

 
Concluzii 
 
Optimizarea procesului de adaptare al copilului la mediul colar determin  necesitatea de a-l 

cunoa te pe copil atât din punct de vedere fizic cât i psihic. 
Dup  cum bine tim de-a lungul vie ii copilul evolueaz , atât în ceea ce prive te aspectul s u 

fizic cât i psihicul s u, fiecare stadiu de dezvoltare având câteva caracteristici reprezentative. Pentru 
a vedea dac  aceste caracteristici au atins pragul normalit ii am apelat la câteva probe de eviden iere 
a particularit ilor psiho-fizice ale copilului. 

inând cont c  tipul fundmental de activitate de la aceast  vârst  va deveni înv tura, 
achizi iile fundamentale fiind cele de citit, scris i socotit am optat pentru probele care eviden iaz  
vârsta lingvistic  i vârsta aritmetic  a copilului. Am considerat totodat  c  aceste probe sunt capitale 
în informarea mea ca viitor cadru didactic cu privire la particularit ile elevilor pentru a alege strategia 
didactic  adecvat  pentru adaptarea sa la mediul instructiv-educativ. 

În urma aplic rii probelor am putut observa c  în general to i copiii au dovedit c  vocabularul 
lor este bogat, limbajul coerent, sunt gata pentru începerea colii. 70% dintre ei au realizat 100% 
sarcinile date de mine. Iar 30%, printre care se num r  cei doi copii cu deficien e de vorbire  i cei 
doi cu probleme în percep ia spa iului, au avut doar câteva ezit ri în rezolvarea lor. Înc  o dat  s-a 
putut observa faptul c  mediul de provenien  familial are influen e asupra dezvolt rii intelectuale a 
copilului. 

În cazul „vârstei aritmetice” to i copiii au dat dovad  de o bun  capacitate de utilizare a 
opera iilor gândirii, 80% dintre ei realizând în mod corect toate probele la care au fost supu i. 

Eu consider c  în cadrul activit ii cu ace ti copii este necesar  o munc  diferen iat , în func ie 
de rezultatele la care s-a ajuns, pentru a-i aduce pe to i la un nivel apropiat i pentru ca procesul de 
adaptare s  se realizeze pentru fiecare în acela i timp, chiar dac  metodele utilizate vor fi diferite, iar 
în unele cazuri efortul depus va fi mult mai mare. 
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INTERAC IUNEA P RIN I –GR DINI  

 ÎN EDUCA IA PRE COLARILOR 

 

Prof. Înv. Pre colar V D NOIU RALUCA ALEXANDRA 

Gr dini a Cu Program Prelungit „Lumea Florilor” N vodari, Constan a 

 
Familia are un rol decisiv în maturizarea psihosocial  a copilului, în conturarea concep iei lui 

despre lume i despre sine. Influen a exercitat  de c tre p rin i asupra copilului este benefic , dac  
ace tia sunt competen i privind educa ia, dac  îl îndrum  cu tact i cu în elepciune, dac  îl respect  
i-i stimuleaz  creativitatea, responsabilitatea i libertatea. 

Calitatea ac iunilor i a influen elor familiei i ale gr dini ei poate fi ob inut  numai printr-o 
comunicare i colaborare eficient  între actorii implica i în educa ia copilului. Rela iile bazate pe 
în elegere, sus inere, respect, dragoste creeaz  temeiul comunic rii i colabor rii eficiente a familiei 
cu gr dini a. 

Pentru a construi un mediu prietenos copilului i pentru a fi calitativ , interesant , gr dini a are 
nevoie de sprijinul con tient i partenerial al p rin ilor. Pe tot parcursul perioadei pre colare este 
necesar s  existe un acord conform c ruia p rin ii s  colaboreze cu institu ia de înv mânt 
frecventat  de copiii lor. Institu iile de înv mânt con tientizeaz  rolul implic rii p rin ilor, iar 
colaborarea cu ei constituie unul dintre obiectivele majore ale gr dini ei. P rin ii trebuie sensibiliza i 
i obi nui i cu ideea c  rolul lor în raport cu gr dini a este unul de tip activ-participativ, decisiv, 

deoarece ei sunt persoanele responsabile de soarta copiilor lor.  
Familia determin  într-o mare m sur  calitatea educa iei, familia este mediul primar în care se 

afl  copilul, iar p rin ii influen eaz  ac iunile pe care le exercit  în scopul form rii acestuia. 
Examinând familia din aceast  perspectiv , constat m c  educa ia realizat  în cadrul acesteia, 

colaborarea i comunicarea ei cu gr dini a necesit  redefinirea, optimizarea i fundamentarea 
pedagogic  din mai multe considera ii: 

 situa ia socioeconomic  din ar  provoac  unele fenomene cum ar fi lipsa unuia sau a ambilor 
p rin i i implicarea bunicilor, a altor membrii ai familiei sau a rudelor în educa ia copiilor; 

 goana dup  un minimum de existen  a p rin ilor genereaz  dificult i în rela ia cu gr dini a 
privind educa ia copilului; 

 informarea insuficient  a p rin ilor privind finalit ile curriculumului de la treapta 
înv mântului pre colar genereaz  o multitudine de probleme dificile în formarea personalit ii 
integrale a copilului; 

 atât la nivel macro-, cât i la cel microstructural apare necesitatea fundament rii pedagogice 
a parteneriatului educa ional i elabor rii strategiilor de optimizare a acestuia pe dimensiunea 
gr dini -familie. 

B ran-Pescaru A. spunea: „Ce înseamn  de fapt implicarea familiei în educa ie? Presupune o 
mul ime de activit i. Unii p rin i i unele familii poate c  au timp s  se implice în mai multe moduri, 
al ii în doar una sau dou  activit i. Dar, indiferent de nivelul de implicare, nu uita i c  dac  v  
angaja i i r mâne i implica i, ve i observa diferen a”. R spunsul la aceast  întrebare poate fi: „a citi 
o poveste înainte de culcare..., a întreba copilul ce a facut la gr dini ..., a discuta cu profesorul asupra 
progresului copilului..., a limita vizionarea programelor TV la nu mai mult de dou  ore..., a deveni 
un sus in tor al unei mai bune educa ii în comunitatea c reia apar ine i i a insista în a impune 
standarde ridicate de comportament copilului dumneavoastr  (2004, p. 39). 
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Rima Bezede (2009, p.31) propune trei etape principale în evolu ia rela iei familiei-gr dini : 
etapa gr dini ei autosuficiente; etapa de incertitudine profesional ; etapa de dezvoltare a încrederii 
mutuale profesori- p rin i. La faza ini ial , gr dini a se consider  o institu ie educa ional  închis , 
care nu influen eaz  mediul familial i, totodat , nu se las  influen at  de el.  

P rin ii accept  f r  rezerve ideea c  interven ia lor în demersurile gr dini ei este inoportun . 
Ei nu particip  la consiliile de administrare, formarea asocia iilor de p rin i nefiind încurajat  de 
conducerea gr dini ei, iar în cadrul inform rii i form rii viitorilor profesori subiectul parteneriatului 
gr dini -familie este neglijat.  În a doua etap , profesorii încep s  recunoasc  influen a factorilor 
familiali asupra reu itei copiilor, dar p rin ii continu  s  cread  c  gr dini a este autosuficient . Astfel 
se manifest  tendin a de acuze aduse de familie gr dini ei, pentru eventualele atitudini, deprinderi ale 
copiilor.  

Managerii colari nu renun  la a conserva atitudinea din etapa anterioar , contactele cu 
familiile copiilor fiind înc , în general, formale. Totodat , încep s  se dezvolte diverse ini iative: o 
mai bun  comunicare a educatoarelor cu p rin ii; fondarea de organiza ii voluntare de p rin i i 
consilii de gestiune colar  în care îns  participarea p rin ilor are un rol minor, nedecizional. În a 
treia etap , p rin ii i educatoarele descoper  împreun  c , treptat, neîncrederea este înlocuit  cu 
încrederea unora fa  de al ii.  

Rela ia cu familia este încurajat  de gr dini a din ce în ce mai mult; consiliul colar include 
reprezentan i ai (asocia iilor) p rin ilor, ace tia având un rol decizional în toate problemele 
educa ionale; organiza iile de p rin i sunt acceptate i promovate în activitatea colar ; profesorii 
specializa i (consilierii) se preocup  de problemele excep ionale ale colabor rii cu familiile copiilor; 
organiza iile de profesori recunosc statutul i rolul asocia iilor de p rin i; formarea profesorilor 
include i componenta rela ie coal -familie ca fiind una de maxim  importan ; se organizeaz  
cursuri pentru profesori i p rin i. 

Unul din principiile esen iale ale educatiei timpurii este centrarea pe nevoile familiei. Modul în 
care familia influen eaz  dezvoltarea copilului ca fiin  social , se datoreaza urmatoarelor 
considerente: ac iunea familiei asupra copilului se exercit  de timpuriu i în primii 6-7 ani are loc 
cristalizarea principalelor tr s turi ale viitorului adult. Dup  aceast  vârst  coala si societatea 
intervin, contribuie, dar factorul hot râtor îl constiluie baza educa iei primilor ani, în familie. 

Copilul, înc  din stadiul în care dobânde te un eu distins de mama sa (se joac  i singur, 
vorbe te despre sine la persoana întâi, are control sfincterian i î i poate numi st rile fiziologice) are 
nevoie de o existen  complet  în ambele medii amintite: familia i comunitatea de congeneri. El are 
nevoie, deopotriv  s  fie special, dar i s  fie la fel ca ceilal i.  Gr dini a îi poate asigura copilului 
comunitatea de care el are nevoie.  Aici este un mediu suficient de securizant pentru a aminti de casa 
familial , dar i un spa iu echidistant în care copilul s  poat  avea experien a de a fi ca ceilal i, de a 
„intra în rândul lumii”, de a ie i din spa iul familiei unde este valorizat pentru unicitatea sa, pentru 
particularit ile sale.  Astfel, familia i gr dini a ofer  în mod complementar, împreun , un spa iu 
complex necesar dezvolt rii copilului pre colar.   

Ambele institu ii sunt necesare i nici una nu poate prelua atribu iile celeilalte, fiecare având 
un alt rol. Important este îns  ca aceast  complementaritate s  poat  fi în eleas  corect pentru coeren a 
mediului educativ în care tr ie te copilul.  

 P rin ii copilului intr  i ei într-o comunitate constituit  în jurul gr dini ei unde se pot implica 
mai mult sau mai pu in. Ceea ce îi une te pe ace ti p rin i este o preocupare comun  pentru felul în 
care se simt copiii la gr dini .  Este de asemenea important ca p rin ii i educatoarea s  poat  
colabora i s  se poat  sprijini reciproc într-o rela ie în care fiecare con tientizeaz  importan a pentru 
copil a rolului celuilalt.  P rin ii î i duc copilul la gr dini  tocmai pentru c  simt nevoia lui de a avea 
un grup constant de congeneri pentru socializare nemediat  de familie. Astfel, odat  cu intrarea 
copilului în Gr dini , aceast  institu ie devine foarte important  pentru întreaga familie. De felul în 
care se stabilesc i evolueaz  rela iile dintre cele dou  institu ii educative depinde modul în care 
copilul va înv a s  se raporteze la institu iile sociale, la comunitate (Fraca, S., 2010, p.p. 13-14). 
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Copilul este educat nu numai în institu ia pre colar . Cea mai mare parte a timpului îl petrece 
în familie, chiar dac  frecventeaz  o gr dini  cu orar normal. Aici, în familie, copilul cre te i se 
dezvolt  sub ac iunea mediului familial.  

Influen a mediulului se împlete te mai mult sau mai pu in organic cu cea venit  din partea 
gr dini ei. Cu timpul, influen a exercitat  de gr dini  cre te în intesitate, pân  ce ocup  o pozi ie 
dominant . Gr dini a trebuie s  urm reasc  în ce m sur  munca depus  de colectivul ei pedagogic 
este continuat , sus inut  i înt rit  de familie. Nu este permis ca rolul acestei munci s  fie anihilat, 
irost sau estompat. Este u or de înteles  ce se va întâmpla cu un copil care în gr dini  înva  un lucru, 
iar în familie altul.  

În gr dini  înva , de pild , s  a eze juc riile în ordine, iar în familie se obi nuie te s  le arunce 
peste tot; în gr dini  înva  s  fie politicos fa  de adul i i alti copii, iar în familie i se tolereaz  s  
fie lipsit de bune maniere. În aceast  situa ie este foarte greu s  i se educe copilului spiritul de ordine, 
deprinderi de organizare i disciplin  în activitate, atitudini de prietenie i solicitudine în rela iile 
reciproce cu al ii. Chiar daca infuen ele pozitive ale gr dini ei nu sunt cu totul anihilate, efectul lor 
va fi întârziat i sim itor diminuat prin gre elile de educa ie ce se pot comite în familie. De aceea, 
pentru a duce la bun sfâr it sarcinile educa iei, este foarte important ca institu ia pre colar  s  
realizeze o colaborare cât mai strâns  cu familia, în vederea stabilirii unui sistem unitar de cerin e, a 
unei linii unitare în educarea copiilor (Chircev, E., et.al, 1968, p.305). 

Familia joac  un rol esen ial în dezvoltarea i men inerea st rii de bine, al acelui echilibru bio-
psiho-social atât de necesar fiin ei umane. În majoritatea situa iilor, familia reprezint  reperul major 
în conturarea op iune pentru o anumit  carier  a copiilor. P rin ii sunt pentru copii sursa primar  i 
cea mai puternic  de înv are, de sprijin afectiv i securitate. Copilul î i schi eaz  în familie jaloanele 
importante ale personalit ii sale i se poate defini pe sine prin valiorile promovate de aceasta, 
normele sociale apreciate i puse în practic , elurile ei etc. (Jig u, M. Moraru, M., 2004, p.127a). 

Familia poate fi sau deveni pentru copil un factor al dezvolt rii personalit ii, un model de 
imitat, un refugiu permisiv sau un câmp de confrunt ri, o zon  a dogmatismului agresiv, a 
infelxibilit ii i autoritarismului (Jig u, M. apud. Moraru. M., 2004, p.127b). 

Micea Agabrian (2006, p. 26) subliniaz  faptul c  parteneriatele gr dini -familie includ 
activit i ini iate de educatori sau p rin i care pot fi produse la gr dini , acas  ori în comunitate. În 
forme diferite, ele reflect  ase tipuri de implicare a familiei ( Epstein, 1990, 1992; Epstein i Lee, 
1995; Epstein i al ii, 2002):  

o Tipul I: Vizeaz  obliga iile de baz  ale p rin ilor de a asigura s n tatea i securitatea copiilor, 
preg tirea lor pentru coal  i de a oferi condi ii favorabile în cas  în vederea sprijinirii progresului 
educa ional. 

o Tipul II: Se refer  la obliga iile gr dini ei de a comunica cu familiile despre programele 
gr dini ei i progresul copiilor (comunic ri prin noti e, anun uri, bro uri i pliante, întâlniri i 
conferin e cu p rin ii). 

o Tipul III: Urm re te participarea p rin ilor în mod voluntar la activit i i evenimente 
culturale i sportive, dar i oferirea ajutorului educatorilor, personalului administrativ i copiilor în 
situa ii variate. 

o Tipul IV: Se concentreaz  pe implicarea p rin ilor în activitatea copiilor de înv are acas , fie 
c  aceast  implicare este cerut  de rela ia p rinte-copil, fie de ideile profesorilor referitoare la 
implicarea p rin ilor în activitatea de înv are de acas . 

o Tipul V: Se refer  la implicarea p rin ilor în procesul de luare a deciziilor la gr dini  (precum 
participarea în consiliul profesoral, organiza ii p rin i-profesori, grupuri de suport ale p rin ilor, 
comitete educa ionale la diferite niveluri administrative). 

o Tipul VI: Vizeaz  colaborarea p rin ilor cu comunit ile i agen iile comunitare care sprijin  
i sporesc oportunit ile de înv are ale copiilor (programe i evenimente culturale, asisten  medical  
i alte servicii comunitare). 

Problemele curente ale copiiilor, precum i realiz rile acestora, trebuie îns  aduse la cuno tin  
p rin ilor prin modalit i de comunicare operativ  a educatoarei cu ace tia: coresponden , telefoane, 
comunicare la începutul sau la sfâr itul programului zilnic. Subliniem asupra faptului c  nu doar 
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aspectele negative în comportamentul i performan ele copilului trebuie s  fac  obiectul 
comunic rilor  curente între p rin i i educatoare, ci i reu itele acestuia în diverse planuri. 
Transmiterea acestor ve ti bune are pentru p rin i un efect motivant pentru sprijinirea în continuare a 
evolu iei copilului i pentru consolidarea rela iei cu institu ia educa ional  (Glava, A., Glava, C., 
2002, p. 231b). 

O alt  modalitate de colaborare a gr dini ei cu familia implic  informarea teoretic  a p rin ilor 
în problemele de psihopedagogie pre colar . Cadrul în care educatoarea poate face acest lucru este 
asigurat de un program de consultatii individuale i/sau colective, având diferite teme: „Cum ne juc m 
cu copiii no tri?”, „Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor?” etc. În mod special, în 
cadrul acestor consulta ii individuale, p rin ii pot colabora cu educatoarea i cu al i speciali ti la 
realizarea unor planuri individuale de educa ie a propriilor copii, care s  vizeze dep irea dificult ilor 
acestora în diverse arii de dezoltare, sau, dup  caz, accelerarea dezvolt rii, dac  poten ialul copilului 
o permite (Glava, A., Glava, C., 2002, p. 231c). 

Una dintre calit ile cadrului didactic ar trebui s  fie atitudinea pozitiv  fa  de familie. 
Educatoarea trebuie s  vad  copilul întotdeauna în contextul familiei. Ea trebuie s  cunoasc  situa ia 
familiei i influen a ei asupra copilului. Pe baza datelor pe care le are ( i care nu trebuie s  rezulte în 
niciun caz dintr-o imixtiune  în via a familiei), educatoarea îi sus ine pe p rin i în fa a copilului. Ea 
nu  trebuie s  emit  critici  la adresa unuia sau altuia dintre membrii familiei copilului, ci s  exprime 
prin cuvinte i ac iuni în elegerea i sprijinul s u pentru nevoile copilului, v zut ca membru al familiei 
sale (Dumitrana, M., 2000, p.120). 

Meseria de p rinte (parenting) reprezint  punctul de sprijin din via a copilului.Personalul colii 
sprijin  educa ia parental  pozitiv  prin respectarea i consolidarea capacit ilor i abilit ilor 
necesare p rin ilor pentru a- i îndeplini rolul. Dup  ce se identific  rolurile i responsabilit ile ce 
revin p rin ilor, cadrele didactice trebuie s  se intereseze de ce anume au nevoie p rin ii i s  încerce 
s  g seasc  solu ii pentru rezolvarea acestor necesit i. 

Oferta de servicii pentru familii prin intermediul gr dini ei reprezint  o strategie de înt rire a 
rela iilor gr dini - familie. P rin ii cap t  încredere în gr dini , institu ie care devine mai 
transparent  i mai apropiat  de nevoile comunit ii. Un punct câ tigat este coeren a serviciilor, 
p rin ii nu mai sunt nevoi i s  caute prin mijloace proprii s  beneficieze de diverse servicii, ei le 
g sesc în gr dini . Aceasta, ca furnizor de servicii complexe, va face trecerea de la educa ia 
institu ional , cu accent pe institu ie (care are un program, curriculum la care elevii trebuie s  se 
adapteze) la gr dini a centrat  pe copil, pe nevoile acestuia i pe ale comunit ii.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor  
 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR V duva Nineta Elena 

coala Gimnazial  ”Mihai Eminescu” GIURGIU 
 

 

Motto: ”Omul devine om numai prin educa ie. Dar educa ia, la rândul ei, trebuie s  se sileasc  
s  urmeze mersul simplu al naturii.” Pestalozzi  

Educa ia trebuie s  fie realizat  cu u urin , prin eforturi naturale ale factorilor implica i, ea 
fiind un proces de cre tere, de înv are i de adaptare a vie ii la împrejur rile i scopurile existen ei. 

” coala este îns i via a”, a a cum spunea John Dewey, procesul educativ nu ar avea niciun 
scop în afara ei, dac  nu ar fi valorificat, inta final  a educa iei fiind tocmai formarea personalit ii 
umane pentru a se adapta, integra i dezvolta în societate. 

Exist  o triad : familie-elev- coal , care r mâne determinant  în educa ie, ea reprezentând 
cheia succesului, dac  sunt îndeplinite, în totalitate, rolurile fiec rei p r i implicate. 

Familiei îi revine sarcina ini ial  de a forma primele contururi în educa ia copilului, de a 
observa, de a analiza, a corecta, a îndruma i sus ine evolu ia acestuia, de la na tere i pân  în perioada 
colarit ii. Familia va reu i prin mijloace proprii s  recunoasc  anumite situa ii determinante în 

educa ia copilului, având ”obliga ia” de a transmite colii datele importante de anamnez  a copilului, 
atât de necesare, pentru o continuitate fireasc  a demersului în educare, început acas . 

Elementul - cheie al acestei unit i familie-elev- coal , este însu i elevul, care trebuie s  accepte 
i s  permit  interven ia celorlal i factori implica i, fiindu-i familiari atât  cei de acas , cât i cei de la 
coal . Elevul va fi cel care va reu i s  strâng  cele mai importante date necesare unei bune educa ii, 

el reu ind s  construiasc  propria identitate, prin formarea unor deprinderi, dezvoltarea unor calit i 
i abilit i pentru via . 

coala este factorul cel mai activ, implicat într-o manier  direct , nonformal , pe o perioad  
semnificativ  de timp, educatorul fiind responsabilul de dezvoltarea i men inerea  rela iei coal  -
familie. coala i familia sunt factorii responsabili, în egal  m sur  de reu ita dezvolt rii cognitive, 
sociale i emo ionale a copilului. Trebuie s  existe o continuitate, în toate aspectele, între coal  i 
familie. Anumite nereguli observate într-unul dintre cele dou  medii sociale despre care vorbim, pot 
fi corectate i /sau îmbun t ite în cel lalt mediu în care se reg se te elevul. Continuitatea, 
conlucrarea i sus inerea necondi ionat  între factorii educa iei , reprezint  un model de reu it  pentru 
ca elevul s  primeasc  necesarul optim, cu care poate pleca în des vâr irea personalit ii. 

Elevul este, cel mai adesea, actorul principal care va dovedi disponibilitate pentru educare, 
acceptarea calit ii de formabil, manifestând interes i curiozitate pentru cunoa tere, motivat fiind de 
ceilal i factori. Familia este cea care observ , în faza ini ial , acele însu iri atât de necesare pentru o 
educa ie potrivit  copilului, aducând informa iile cele mai importante ce in de personalitatea elevului  
în sfera colii. Mediul social, temperamentul p rin ilor, starea material , zestrea genetic  reprezint , 
în bun  m sur , factori responsabili de reu ita educa iei copilului.  

Cunoscând foarte bine aceste lucruri, educatorul va avea ocazia s  dezvolte anumite laturi ale 
personalit ii elevului, sau, dimpotriv , s  sting  unele izbucniri nepotrivite, temperamentale, ce in 
de anumite frustr ri sau situa ii deosebite pe care acesta le-a tr it.Este important ca educatorul s  
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reu easc  s  realizeze prin fi a de observare psihologic , un profil transparent al elevului , care îl va 
ghida spre atingerea scopurilor propuse. 

Implicarea familiei în ac iunea de educare este imperios necesar , în zilele noastre, influen a 
mediului social, al grupului de prieteni punând, adesea, amprenta  asupra elevului, în defavoarea 
educa iei de acas  sau a celei din coli. 

P rintele este cel care trebuie s  descopere portretul elevului i nu doar al propriului copil, de 
cele mai multe ori, p rin ii se reg sesc într-o grav  eroare din cauza comportamentului antitetic 
manifestat de copii. Percep ia copilului asupra colii, ar trebui s  fie o extensie a mediului familial, 
f r  a încerca s  joace vreun rol, în func ie de a tept rile celor din jur. 

Cele mai bune rezultate în educa ie , contorizate în reu ita social , profesional , se datoreaz   
factorilor coal -familie, a adar, dac  nu minimaliz m rolul niciunei p r i, ne vom bucura de succes, 
iar câ tig torul va fi întotdeauna, elevul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1251



 

Colaborarea coal  familie, condi ia reu itei colare 

 

Prof. V duva Viorelia 

Liceul Tehnologic Bâlteni, Jud. Gorj 

 
Educa ia trebuie în eleas  ca un fenomen social complex care contribuie la formarea 

personalit ii,a inteligen ei, a capacit ii de cunoa tere,a creativit ii. Educa ia este o ac iune la care 
î i dau concursul coala, familia, întreaga societate.  

Când coala i familia încep s  colaboreze, elevii primesc cu adev rat suportul necesar pentru 
a avea succes în coal  i în via . Dezvoltarea unor parteneriate coal  familie îmbun t esc: prezen a 
la coal  a elevilor; performan a colar  a acestora;rela ia coal -familie.  

De asemenea, i al i indicatori de succes colar al copiilor se îmbun t esc prin implicarea 
p rin ilor: 

-frecven a regulat  la coal  
-abilit i sociale mai bune 
-adaptare mai bun  la mediul colar 
-un sentiment mai accentuat al competen ei personale i eficien ei în înv are 
-implicare mai mare în activit ile colare 
-credin  mai ridicat  în importan a educa iei 
Atunci când p rin ii se implic  în educa ia propriilor copii,ace tia fac fa  mai bine cerin elor 

colare,iar coala se dezvolt . 
Una dintre premisele cre rii parteneriatului coal -familie este s  reu im s  angaj m p rin ii i 

coala într-o rela ie autentic  i pozitiv .În acest mod p rin ii devin parteneri activi i nu doar 
spectatori la procesul educational. 

Angajarea p rin ilor este v zut  ca o implicare motivat  i difer  foarte mult de simpla 
participare.Atunci când p rin ii asist  la o activitate a elevilor,vorbim de participare.Îns   atunci când  
p rin ii contribuie cu mici idei la desf urarea activit ii i se implic  în organizarea 
evenimentului,atunci vorbim de angajare.Angajarea presupune ca cel implicat s  devin  parte 
esen ial  a procesului,nu pentru c  trebuie,ci pentru c  îi pas  i dore te.În acest fel autoritatea este 
împ rt it ,scopurile i eforturile sunt commune,iar beneficiile reciproce. 

Consilierea asigur  realizarea acestui cadru de angajare/implicare prin principiile ,metodele i 
abilit ile celor care o implementeaz .Consilierea este o solu ie pentru parteneriatul coal -
familie.Parteneriatul nu se produce instantaneu,ci presupune o lung  c l torie la finalul c reia coala 
i familia câ tig .În urma activit ilor de consiliere coala i familia reu esc s  pun  în comun 

resursele pe care le de in pentru a construi împreun  viitorul educational i profesional al copiilor. 
Una dintre ideile de baz  ale consilierii,din perspectiva constructivist ,este aceea c  orice 

persoan  este invitat  s  - i descopere resursele necesare pentru a face fa   schimb rilor pe care le 
dore te în via .În ceea ce prive te p rin ii,trebuie sprijini i s - i identifice resursele 
personale,punctele tari i posibilit ile de ac iune pentru schimb rile dorite.În ceea ce prive te 
coala,profesorii trebuie s  dezvolte rela ii pozitive cu p rin ii,ini iind i oferind modele de 

comunicare i interac iune cu ace tia. 
Principiile care stau la baza construirii unei rela ii de colaborare coal - p rin i sunt: 
•încrederea-se construie te cu argumente f r  a dep i limitele respectate i asumate reciproc; 
•respectul pentru p rin i-abilit ile, valorile,interesele p rin ilor,vor fi eviden iate în mod 

necondi ionat,f r  a înc lca regulile de comunicare stabilite de comun acord; 
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•valorizarea p rin ilor-cadrul pentru afirmarea pozitiv  a p rin ilor este construit prin 
în elegere, corectitudine,empatie i neutralitate; 

•abilitarea p rin ilor-metodele de consiliere s  fie centrate pe identificarea punctelor tari i a 
resurselor pentru dep irea situa iilor critice în rela ia p rinte-copil- coal , cu efecte concrete în ceea 
ce prive te autoresponsabilizarea i autodezvoltarea p rin ilor 

•comunicarea eficient -tipurile de limbaj verbal, nonverbal, paraverbal sunt adecvate nivelului 
de în elegere al p rin ilor, se utilizeaz  strategii interactive de comunicare, ascultare activ , feedback 
pozitiv 

Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. Dac  ne referim la 
optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul:calitatea celor doi poli ai colabor rii 
(profesori i p rin i); percep iile fiec ruia; atitudinile care îi caracterizeaz ; caracteristicile institu iei 
colare; caracteristicile familiei; modul de comunicare. 

Implicarea p rin ilor în rezolvarea problemelor colare i în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motiva ii, dintre care enumer m: p rin ii î i cunosc copiii i doresc s  îi 
descopere ca elevi, p rin ii au nevoie de informa ii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de c tre 
copilul lor. Forme de colaborare a p rin ilor cu coala: prezen a la edin e i lectorate; asistarea 
elevilor în efectuarea temelor; participarea la activit i cultural- artistice i sportive; organizarea unor 
expozi ii, serb ri, excursii; organizarea unui col  verde în coal ; atragerea unor fonduri pentru coal ; 
sus inerea bibliotecii prin dona ii de c r i. 

O comunicare optim  cadru didactic/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza  dar 
i  blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  

evolu ia elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 
Factori care favorizeaz  comunicarea: transmiterea informa iilor de c tre cadru didactic într-o 

form  accesibil  p rin ilor; evitarea analiz rii critice sau blam rii p rintelui  ;mediul ambiant de 
discu ie s  fie pl cut; capacitatea cadrului didactic de a mobiliza p rin ii s  comunice i s  le asculte 
problemele; evitarea subiectelor care privesc elevii problem , se fac discu ii individuale cu ace tia; 
rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în g sirea unor solu ii; sprijinirea, încurajarea p rin ilor 
pentru a schimba atitudinea negativ  a elevului.   

A adar,  e  o  sarcin   a  colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   
dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia
  de  colaborare  coal -familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 
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Rolul p rin ilor i al colii in educa ia copiilor 

Vaida Orsolya Viktoria 
 

 

Educa ia copiilor începe în familie, de la na tere, i pe urm  se continu  în coala. 

Colaborarea între cei doi parteneri este foarte important  în dezvoltarea copiilor. Rolul 
p rin ilor este semnificativ, pentru c  implica ia lor determin  în mare parte succesul de mai târziu.  

P rin ii i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului, i 
reu itelor copilului. Un copil î i petrece mult mai mult timp acas , în compania p rin ilor, a familiei, 
i a altor membri ai comunit ii, de aceea este important  colaborarea între p rin i, coal  i 

comunitate. 

Comunicarea permanent  i aten ia pe care p rin ii trebuie s  le ofere pentru cei mici vor fi 
abordate neap rat într-o manier  constructiv  înc  de la na tere. Provoc rile parentale sunt foarte 
numeroase i uneori îi surprind pe adul i cu garda jos. Rela ia s n toas  p rinte-copil i educa ia 
pozitiv  pot deveni realitate cu r bdrare, iubire i cu cât mai multe informa ii în ce prive te 
interac iunea cu micu ul.  

Reu ita în via a este garantat  de modul în care sunt educa i i îngriji i copiii mici, familia 
exercit  o influen  adânc  asupra celor mici, care acumuleaz  din acest mediu o mul ime de 
cuno tin e, atitudini, deprinderi, modele, informa ii, i obi nuin e de comportament. 

coala este urm toarea etap  în dezvoltarea copilului, i un elemet esen ial al procesului. 
Educa ia copilului în aceasta institu ie de înv mânt, dar r mâne esen ial  existen a armoniei dintre 
cele dou  medii, educa ional i familial, cel din urm  continuând s  aib  o influent  dominant .  

Platon era cel care definea educa ia ca fiind o ”art  de a forma bune deprinderi sau de a forma 
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.  

Prin urmare, coala nu este singurul "laborator" în care copilul înva , ci doar unul dintre ele, 
mai specializat i mai competent în domeniul educa iei decât altele. E bine ca p rintele s  aib  încredere 
în coala, dar pentru ca educa ia copilului s  se ridice la nivelul a teptat, el trebuie s  
se implice, s  colaboreze cu personalul didactic, pentru ca metodele i obiectivele propuse s  
fie convergente. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. 

Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvolatrea societ ii, s  ia parte 
activ , s  fie preg tit pentru munca. Procesul de înv mânt este cel care confera colii rolul decisiv în 
formarea omului.  

Misiunea colii este aceea de a contribui la realizare idealului educativ imous de cerin ele vie ii 
sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane preg tite în mod special 
pentru acest lucru. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Prof. înv. primar Valea Maria-Magdalena 

Liceul Teoretic ”Nicolae B lcescu”, Cluj-Napoca 

 

Familia îndepline te un rol complex în procesul devenirii copiilor. Rolul esen ial al acesteia 
este cel de cre tere i educare a acestora. 

Din punct de vedere cronologic, educa ia începe în familie. Aceasta este, practic, prima coal  
a copilului, iar p rintele este primul i cel mai important educator al propriului copil. 

Educa ia în familie nu poate îns  suplini educa ia organizat  realizat  în context formal i 
sistematic. Ea va da roade numai în condi iile în care ac ioneaz  împreun  i în complementaritate cu 
coala. coala are misiunea de a oferi cât mai multe forme de colaborare, de atragere a p rin ilor într-

un dialog real. O implicare activ  a familiei în calitate de partener educa ional nu poate decât s  aduc  
beneficii majore. 

Printre principalele modalit i de concretizare ale acestui parteneriat se num r : întâlnirile 
colective, lectoratele pedagogice, consulta iile individuale, coresponden a cu p rin ii, participarea 
acestora la activit i didactice i extra colare, întâlniri tematice cu speciali ti, activit i administrative 
sau de voluntariat în care pot fi antrena i i p rin ii elevilor. 

O posibil  tematic  a unora dintre activit ile amintite ar putea cuprinde subiecte precum: 

 P rin ii- modele comportamentale; 

 Stiluri parentale i luarea deciziilor; 

 Cum comunic i colaborez eficient cu coala?; 

 Nevoia de iubire i de sprijin a copiilor; 

 Nevoia de reguli; 

 Încurajarea dezvolt rii emo ionale a copilului; 

 Încurajarea dezvolt rii aptitudinilor sociale ale copiilor; 

 Rivalit i, conflicte i promovarea solu iilor nonviolente de gestionare a lor; 

 Disciplinarea pozitiv ; 

 Prevenirea dependen elor. 

Un parteneriat eficient coal - familie se fundamenteaz  pe respect reciproc, încredere i 
comunicare bilateral  eficient . 

Idei pentru organizarea i desf urarea unei întâlniri cu p rin ii: 

 Anun a i în timp util programul activit ilor comune i tematica lor. Nu presupune i, 
întreba i i implica i p rin ii în stabilirea acestora. 
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 Crea i un cadru socio-afectiv confortabil. 

 Fi i informa i, aduna i toate datele i materialele de care crede i c  ve i avea nevoie. 

 Preg ti i materialele necesare i revede i temele de abordat. Ordona i subiectele i începe i 
cu cele mai importante. 

 Preg ti i pliante, flutura i cu informa iile esen iale. 

 Începe i cu aspecte pozitive; reliefa i progresele i realiz rile elevilor. 

 Pune i întreb ri i asculta i activ. Oferi i i cere i feedback. 

 Asigura i-v  c  p rin ii con tientizeaz  respectul de care se bucur  din partea 
dumneavoastr  i încrederea pe care le-o acorda i. 

În toate situa iile de interac iune cu familiile elevilor raporta i-v  la ideea c  orice p rinte 
dore te ce este mai bun pentru copilul s u i c  p rin ii trebuie s  fie cei mai puternici ap r tori ai 
acestuia, aspecte fundamentale ale rolului de p rinte. 
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FAMILIA- FACTOR EDUCATIV 

Prof. înv. pre colar, V leanu Valentina,  

G. P. N. Nr. 2, Borcea - C l ra i 
 

 

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educa ia începe din familie, aceasta fiind 
modelul pe care copilul îl imit  i-l urmeaz . În familie copilul î i face preg tirea pentru via . 
Contribu ia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic i scade pe m sur  ce etapele 
de cre tere înainteaz  pe treptele superioare ontogenezei. 

Familia constituie elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din 
partea societ ii i a statului. Familia ofer  mediul în care copilul se na te, tr ie te primii ani ai vie ii, 
se dezvolt  i se formeaz  pentru via . Aceasta reprezint  primul instrument de reglare a 
interac iunilor dintre copil i mediul social. Are rolul central în asigurarea condi iilor necesare trecerii 
prin stadiile de dezvoltare ale copil riei, condi ii ce stau la baza structur rii personalit ii individului. 

În rela iile sale cu mama, cu tata i cu fra ii, copilul se integreaz  în rela iile sociale, se apropie 
de societate, î i cunoa te valorile i începe s - i formeze imaginea de sine. Totodat  modul de via  
al familiei este principalul reper în via  al copilului. 

Comunicarea intrafamilial  influen eaz  decisiv dezvoltarea psihofizic  a copilului, formarea 
personalit ii lui. Copiii î i observ  proprii p rin i cum ac ioneaz  în rolul de p rin i. Primele 
deprinderi de via  s n toas  ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de 
alimenta ie s n toas ), acestea constituind suportul dezvolt rii ulterioare i î i pun amprenta asupra 
întregii personalit i. 

 Tot în familie copilul î i însu e te limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprim rii depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia interac ioneaz  i îi solicit  
pe copii. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc.  

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajut  cel mai mult, p rin ii oferind copilului 
exemple de comportamente în diferite contexte. De la p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce este 
bine i ce este r u, ce este drept i ce este nedrept, ce este frumos i ce este urât în comportamente. Ei 
sunt primele modele pentru modul în care s  ac ioneze ulterior ca p rin i. 

 
Familia îndepline te un sistem de func ii, printre care cele mai importante sunt: 
-func ia natural  biologic - d  na tere copiilor; 
-func ia economic - trebuie s  asigure baza material  necesar  satisfacerii tuturor trebuin elor 

membrilor familiei; 
-func ia de socializare- socializarea membrilor ei, a copiilor îndeosebi, dezvoltând rela ii de 

în elegere, de cooperare, respect i ajutor reciproc, de rezolvare în comun a o serie de trebuin e 
materiale, spirituale, sociale; 

-func ia educativ - cre terea i educarea copiilor reprezentând îndatoriri i responsabilit i 
deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificult ile economice sau de alt  natur . 

 
Împlinirea cu succes a func iilor familiei implic  respectarea unui sistem de cerin e: 
-preocuparea permanent  a p rin ilor de a- i ridica nivelul preg tirii culturale i profesionale 

pentru a putea fi model i pentru a sprijini copiii în dezvoltarea personalit ii lor; 
-realizarea unui colectiv familial închegat, unit; 
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-cunoa terea de c tre p rin i i al i membri adul i ai familiei a îndatoririlor socio-educative ce 
le revin în educarea copiilor; 

-contribu ia p rin ilor, în func ie de posibilit ile lor de preg tire, la rearealizarea obiectivelor 
tuturor dimensiunilor educa iei intelectuale, profesionale, moral-civice, estetice, fizice, etc.; 

-antrenarea copiilor, dup  posibilit ile lor, la via a i munca variat  a familiei, evitându-se 
situa iile de a li se oferi totul de-a gata; 

-sprijinirea copiilor la înv tur , dup  posibilit ile p rin ilor, evitându-se situa iile ca p rin ii 
s  le efectueze temele; 

-s  nu se condi ioneze de nimeni ob inerea unor rezultate la înv tur , de acordare a unor 
recompense, ci recompensele s  se dea ca urmare fireasc  a rezultatelor bune sau foarte bune la 
înv tur ; 

-s  li se acorde copiilor mijloace materiale i financiare în limita necesit ii fire ti, evitându-se 
exager rile; 

-s  se manifeste o autoritate p rinteasc  ra ional , uman , just ; nici dragoste exagerat , nici 
exigen  exagerat , nici p rin i toleran i i indulgen i, nici p rin i tirani cu copiii lor; 

-dragostea p rinteasc  s  fie egal  pentru to i copiii; dac  totu i au o simpatie deosebit  fa  de 
unul din copii, aceasta s  se manifeste când el doarme, f r  s  vad  ceilal i; 

-copiii trebuie înv a i s  stabileasc  rela ii numai cu persoanele cunoscute, care sunt bine 
inten ionate i le vor binele; de evitat orice cuno tin  întâmpl toare, c ci f r  voia copiilor, pot intra 
în medii imorale, infrac ionale, pot aduce prejudicii lor i familiei lor; 

-colaborarea permanent  i nemijlocit  cu institu ia de înv mânt i sprijinirea acesteia în 
îndeplinirea func iei ei educative complexe; participarea p rin ilor la activit ile colii i la activitatea 
comitetelor de p rin i i altele. 

 
La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care desf oar  un amplu 

proces instructiv-educativ i are cadre cu preg tire profesional  corespunz toare, ce aplic  metode i 
procedee consacrate. Dup  intrarea copiilor la gr dini  sau la coal , func ia educativ  a familiei nu 
înceteaz  i ea continu  cu aceea i importan , realizându-se printr-o interac iune a func iei educative 
din familie cu func ia educativ  a institu iilor de înv mânt.  

Func ia socio-educativ  a familiei nu înceteaz  toat  via a, abandonarea sau diminuarea 
acesteia, constituie cauza primordial  a neîmplinirilor copiilor i adolescen ilor. 
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Az otthoni els  hét év szerepe a gyerek fejl désében 

 

Înv tor: Vargyas Hajnalka 

Liceul Technologic Sövér Elek 

Loc. Joseni, Jud. Harghita 
 

 

Az els  hét év kiemelked  fontosságú a gyermek fejl dése szempontjából.  Erre az id szakra 
különösen jellemz  bizonyos alapvet  képességek, jártasságok elsajátítása, kialakítása. Ekkor 
fejl dnek ki, alakulnak egyes jellembeli tulajdonságok is. Éppen ezért ez az id szak meghatározó 
lehet a kés bbi  fejl dés szempontjából. 

A gyereknek az iskolába lépésig el kell érnie egy meghatározott érettségi és fejlettségi szintet 
ahhoz, hogy a kés bbiekben helyt tudjon állni az iskolai életben. A kutatások szerint  a gyermek 
iskolai „ szereplése” , élete nem mindig jár együtt azzal, hogy boldog, kiegyensúlyozott feln tt lesz, 
de az iskolázottsági szint mindenképpen meghatározó a munkahelyi érvényesülés terén. Ugyanakkor 
a fizikai és lelki egészséggel is összefüggésben van.  Ebben az id szakban elsajátított alapvet  
jártasságok és képességek majd a gyerek kés bbi élete folyamán hasznosulnak igazán. Hozzásegítik 
majd, hogy kiteljesedjen szakmájában hivatásában, jó házastárs legyen, és szül ként tovább tudja 
adni a tanultakat majd saját gyerekeinek. 

Ebben az id szakban nagyon fontos a kommunikáció a szül  és pedagógus között . Hiszen az 
a bizonyos sokat emlegetett háromszög:  szül - gyerek- iskola nem teljes valamelyik hiányával. 
Pedagógusként kötelességünk a szül ket szembesítenünk gyereke fejl désével, bizonyos képességek, 
részképességek esetleges hiányával. Segíteni t, ha elakadások vannak, tanácsot adni, utat mutatni. 
Ami most elmarad, kés bb bepótolhatatlan. 

Úgy szül ként, mint pedagógusként felel sek vagyunk a gyerekek tanulmányi 
el remeneteléért, még akkor is, ha sokszor saját gondjainkkal vagyunk elfoglalva, lelki 
feszültségekkel vagyunk tele. 

Ebben a korban nagyon fontos egy harmonikus családi légkör megteremtése, napirend 
kialakítása, betartása, szabálytudat kialakítása, fejlesztése. Az ismétl d  események, a rendszer 
kiemelten fontos a gyermek fejl dése szempontjából. Mindez megkönnyíti számára, hogy 
alkalmazkodjon a rá váró programokhoz, pozitív várakozással tekintsen életének eseményeire. 
Ugyanakkor kialakítja bennük a világ biztonságosságába, kiszámíthatóságába  vetett hitet, mely a 
kés bbi lelki harmónia, és önbizalom fontos alapja. Ez különösen fontos napjainban, hiszen a 
körülöttünk zajló események (vírus, háború) a gyerekekben rengeteg elfojtott, kimondatlan 
feszültséget eredményeznek. Ennek ellensúlyozásaképpen nagyon fontos a biztos családi háttér, a 
megszokott napirend, a támogatás, a kommunikáció a szül k részér l. Ha mindez megvan a gyerek 
is jobban teljesít az iskolában, ellenkez  esetben agresszív, durva, bántó magatartást vesz fel, vagy 
éppen az ellenkez je.  A gyerek biztonságérzetét befolyásolják a jól körülírt, nem túl laza, de nem is 
merev szabályok melyeket követ a mindennapi tevékenységei során, pl. étkezés, tisztálkodás, 
lefekvés, játék, tanulás, rendrakás körüli szabályok. A túl szigorú, vagy éppen túl laza nevelés  szül  
elveszti a kiszámítható, biztonságot nyújtó szerepét, és szorongóvá, stresszessé teszi gyerekét. 

Egy másik fontos szerepe a szül nek az egészséges életmód kialakításában van. Fontos az 
egészséges, változatos táplálkozás, a mozgás közös családi pogramok alkalmával, az okos eszközök 

1259



korlátozása. Jó, ha a gyerek már kiskorában megtanulja, hogy nem a passzív készen kapott 
szórakozást részesíti el nyben, hanem keres magának elfoglaltságot. Itt nagy szerepe van a szül i 
példamutatásnak. 

Nagyon fontos a képességek, részképességek fejlesztése. Nagy hangsúlyt kell fektetni a nyelvi 
fejl désre, hiszen a nyelvi fejlettség fontos a társas kapcsolatteremtés, az írás, olvasás szempontjából. 
A kutatások szerint a jó nyelvi képességgel rendelkez k jobb benyomást tesznek környezetükre, 
intelligensebbnek látják ket, jobb pozícióba kerülhetnek a munkahelyükön is.  A rendszeres mese, 
mondóka és szöveges zene hallgatása fejleszti a nyelvi képességeket. 

Szintén nagy hangsúlyt kell fektetni a mozgáskoordináció fejlesztésére. A nagy és 
finommozgások gyakorlása dönt  fontosságú az idegrendszer fejl dése szempontjából. A gyermekek 
egyensúlyozása, pörgetése, hintáztatása nem véletlenül az egyik legalapvet bb játék világszerte. A 
finommozgások fejlesztéséhez kiváló a papírtépkedés, gyurmázás, babszedegetés stb. 

Egyik másik nem elhanyagolható tényez  a figyelem és feladattudat fejlesztése. Ez nem csak 
óvodai, iskolai keretek között kell történjen. Fontos, hogy a családban is nagy hangsúlyt fektessünk 
rá. 6 éves kor közeledtével a gyerek egyre inkább képessé kell váljon az elmélyültebb figyelemre, 
feladatvégzésre. Tudatosítani kell bennük, hogy a feladat ( mégha játékos is ) abban különbözik a 
játéktól, hogy akkor is végig kell csinálni, ha közben elmegy a kedvünk t le, vagy nem annyira 
szórakoztató. 

A gyermeknek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy teljesítményt várnak el t le, melyet az aktuális 
hangulatától és kedvét l függetlenül nyújtania kell. A terhelésnek természetesen fokozatosnak, az 
életkorhoz szabottnak kell lennie. 

Mindezeket figyelembe véve, a család és az oktatási intézmények szoros együttm ködése által 
elmondhatjuk, hogy a gyerek az els  7 évben megkapja a szükséges alapokat, melyekre a kés bbiek 
során stabilan , biztosan építkezhet.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

Ed. V sii Ileana Daniela 

COLEGIUL NA IONAL ANA ASLAN, BR ILA 
 
 

 

coala i familia urm resc acela i scop educativ formarea copiilor spre a deveni oameni 
multilateral dezvolta i. 

Pentru realizarea acestui scop unic este necesar  unitatea de ac iune, concordan a dintre 
mijloacele specifice de influen are folosite de aceste dou  institu ii sociale. 

coala este interesat  s  colaboreze cu familia, s - i fac  din ea un aliat, pentru ca ac iunea sa 
educativ  sa fie mai profund  i de durat . Colaborarea colii cu familia este necesara i în vederea 
unei inform ri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

În convorbirea cu p rin ii, profesorul (înv torul) trebuie sa dovedeasca mult tact. S  aib  
atitudinea unui prieten, nu a unui sef care da ordine. Sa fie apropiat, sa gaseasca argumente potrivite 
si temeinice, ca parintii sa le accepte fiind convinsi de utilitatea lor, dar sa nu renunte la convingerile 
sale daca acestea sunt bine intemeiate. Cadrul didactic se va interesa de modul cum este respectat 
regimul de zi al copilului, cum este ajutat acesta la invatatura, daca are create conditii bune de 
pregatire a temelor, cum se comporta copilul fata de parinti, frati, bunici cum se comporta acestia fata 
de el, ce influente pozitive si negative se exercita asupra lui, cu ce se ocupa in timpul liber, ce prieteni 
are, cum se odihneste si cum se hraneste, care este starea sanatatii lui, ce interese manifesta. 

În general, toat  lumea apreciaz  efectele benefice ale unei particip ri foarte active a p rin ilor 
la activit ile colare. Numeroase cercet ri la nivel de înv mânt primar i chiar secundar au pus în 
eviden  aspectul determinant al calit ii interac iunii dintre familie i coal  asupra educa iei copiilor. 

Aceast  recunoa tere a importan ei p rin ilor în favorizarea succesului colar al tinerilor a 
determinat autorit ile educative s  sus in  necesitatea înt ririi leg turilor dintre p rin i i  coal . De 
altfel, în contextul actual, aceste leg turi par a fi mai necesare ca niciodat . Într-adev r, misiunea 
social  a colii dep e te tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-
ului colar avâdn în vedere  i faptul c  mul i p rin i sunt prea preocupa i de problemele familiale, 
profesionale sau sociale pentru a putea urm ri evolu ia copiilor lor sau coeren a dintre educa ia pe 
care copilul o prime te în familie i cea colar . 

Atât p rin ii cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel de colabor ri. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bun  cunoa tere reciproc  i dep irea 
stereotipurilor, i continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfâr it, 
colaborarea este benefic  i pentru coal , p rin ii aducând deseori resurse suplimentare ce pot sus ine 
rolul educativ al colii dar ofer  i un cadru pentru o continu  reevaluare. 

Spre a ajuta eficient pe copii, parintii trebuie sa tina legatura cu scoala, spre a se informa despre 
rezultatele muncii si despre comportarea lor la scoala. Unele informatii despre aceste situatii le pot 
obtine parintii prin consultarea carnetului cu note al elevului sau din relatarile despre activitatea lui 
la scoala si modul cum a fost ea apreciata de profesori, dar mult mai utile sunt informatiile pe care le 
primesc parintii de la cadrele didactice. 
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MODURI DE PARTICIPARE A P RIN ILOR 

P rin ii elevilor dintr-o clas  formeaz  rareori un grup omogen  i nu dispun to i de acelea i 
mijloace pentru a se implica în mod activ în activit ile colii. Cooperarea lor cu mediul colar trebuie, 
deci, s  ia forme diverse pentru a r spunde nevoilor i disponibilit ilor lor. Anumi i p rin i sunt 
preg ti i s  consacre mai mult timp i energie pentru participarea la activit i. Unii dintre ei nu sunt 
disponibili decât în mod punctual i pot s  participe la un eveniment special (de exemplu s  înso easc  
grupul de elevi cu ocazia vizit rii unui muzeu).  

Al ii dispun de suficient de mult timp liber, energie i cuno tin e pentru a putea aduce o 
contribu ie mai important  colii. Unii pot veni în clas  pentru a sus ine o expunere pe o anumit  
tem  (legat  de locul lor de munc , tradi iile lor culturale, anumite experien e de via  specifice sau 
de modul cum î i petrec timpul liber). Al ii sunt preg ti i s  se implice în animarea unor grupuri de 
întrajutorare de p rin i, care abordeaz  probleme particulare. 

FAMILIA, MEDIUL NORMAL PENTRU CRE TEREA I EDUCAREA COPILULUI 

Copilul este o fiinta cu insusiri calitative diferite de cele ale adultului si are in mod legitim 
dreptul de a ocupa o pozitie privilegiata si de a se bucura de un „tratament” specific.Sanatatea, 
dezvoltarea si educatia copilului trebuie sa fie in centrul preocuparilor familiei. 

Prin caracterul sau stabil si coerent familia este mediul educogen primar, cu valente formative 
esentiale pentru dezvoltarea normala a copilului. Apartenenta copilului la familie este conditionata 
de siguranta afectiv materiala si afectiv esentiala pentru dezvoltarea psihica, indeosebi in etapele 
timpurii ale evolutiei acestuia. Din aceasta cauza separarea copilului da familie poate determina 
perturbari grave ale echilibrului lui biopsihic. 

Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuala,afectiva si volitiva a personalitatii 
copiilor, climatul si atmosfera familiala devenind cadrul de ambianta materiala, spirituala si afectiva 
in care se vor forma copiii. De aceea eventualele carente materiale ale mediului si climatului familial, 
influenteaza in mod negativ dezvoltarea psihocomportamentala a copiilor. 

In prezent, familia ca unitate sociala s-a modificat foarte mult atat la nivel structural, cat si la 
nivel atitudinal in sensul cresterii ratei divorturilor si a tensiunilor si conflictelor intrafamiliale. 
Situatia existenta pe plan familial se poate rasfrange negativ asupra maturizarii fizio-psihice, 
fiziologice si sociale a copiilor lasand sechele in structura psihica si de personalitate a acestora. In 
familiile de astazi, legaturile sunt mai putin durabile , pe considerentul ca oamenii nu mai accepta sa 
convietuiasca impreuna daca nu se inteleg bine, nici macar de dragul unui copil, fata de care au 
anumite responsabilitati. 

Familia care nu reprezint  un bun mediu educativ: 

a.  Familia descompus : familia care ramane descompusa in urma unui divort sau a unui deces, 
nu este un mediu educativ ideal.Dar totusi conditia de viata a copilului orfan de un parinte depinde 
foarte mult de puterea de dragoste a celui ramas, care poate compensa dragostea celui disparut.In 
trecut divortul era extrem de daunator pentru copii. Cercetarile actuale par sa indice ca copiii se simt 
mai bine daca parintii nefericiti divorteaza decat daca stau impreuna intr-o atmosfera de furie, 
amaraciune, violenta si ura. 

b. Familia reconstruit : Recasatorirea creeaza o familie reconstituita sau combinata formata din 
doi parinti, din care cel putin unul aduce in aceasta unitate familiala noua unul sau mai multi copii 
dintr-o casatorie anterioara.Cuvintele mama si tata vitreg sunt deja expresii peiorative.Atunci cand 
copii provin din doua familii diferite, mama va proteja pe ai sai, iar tatal pe ai lui, plangandu-se fiecare 
impotriva copiilor celuilalt.In acest context merita sa ne punem cateva semne de intrebare: Cine 
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asigura disciplina in aceasta familie? Dar educatia? Care sunt indatoririle parintelui biologic caruia 
i s-a luat copilul? Ce autoritate are acesta? Raspunsul la aceste intrebari variaza de la caz la caz. 

c. Violen a în familie este un fenomen ce ia amploare. Maltratarea partenerului si a copilului 
are loc in toate clasele sociale, dar posibilitatea maltratarii creste o data cu problemele financiare. 
Cazurile de maltratare a copiilor este in crestere. „Ca si in cazul maltratarii unuia dintre soti, sunt 
responsabili mai ales barbatii. In multe cazuri cei care maltrateaza , au fost maltratati in copilarie , 
astfel perpetuand un ciclu de violenta”. Copii maltratati sunt frustrati de dragoste, pierd bucuria de 
dragoste si intelegere a semenilor,sanatatea lor psihica fiind pusa la indoiala. 

d. Alte cazuri in care familia nu este un bun mediu educativ: Certurile si neintelegerile dintre 
parinti au efecte traumatizante asupra copiilor. Divergentele dintre parinti cu privire la masurile 
educative au urmari negative asupra educatiei.Daca parintii mint, injura, sunt necinstiti,in cele mai 
multe cazuri copilul va imita comportamentul acestora. 

Încerc rile de colaborare cu coala nu sunt scutite de dificult i. 

 “Doar 30% dintre p rin i urm resc activitatea colar  a copiilor lor i, în ciuda dorin ei lor de 
a avea o întâlnire constructiv  cu cadrele didactice, raportul se reduce adesea la un dialog scurt i 
superficial. Între p rin i i cadrele didactice se instaureaz  în general o adev rat  incomunicabilitate, 
care î i are originea în substratul de analfabetism al p rin ilor, care nu au astfel posibilitatea de a 
percepe sensul pe care îl are coala i, implicit, ceea ce reprezint  aceasta pentru copiii lor. 70% dintre 
ei refuz  s  se supun  diverselor reguli ale birocra iei colare, invocând banala i învechita justificare: 
<<La ce bun, din moment ce noi suntem romi  i a a vom râm ne; pentru noi nimic nu se va schimba 
niciodat >>. În spatele acestei fraze se ascunde o resemnare trist , o lips  de entuziasm i de aspira ie 
pentru schimbare i progres”. 

Având în vedere importan a dar si dificult ile de comunicare ce pot ap rea în rela ia cadre 
didactice – p rin i romi, respectiv în rela ia colii cu comunitatea romilor, este oportun  deseori 
utilizarea unui mediator colar. 

Rolul bunicilor în via a copilului 

S-a dovedit stiintific faptul ca prezenta bunicilor in viata copiilor are urmari benefice asupra 
intregului comportament al copiilor: acestia sunt mult mai stabili emotional, invata mai bine la scoala, 
capata incredere in sine si relationeaza mai usor cu cei din jur. 

Bunicii sunt o oaza nesecata de dragoste neconditionata de care nepotii se pot bucura din plin. 
Rolul acestora ia diferite forme, de la prietenul cel mai bun, confidentul, pana la istoricul familiei, cel 
care mentine si transmite legaturile si povestile din familie. 

Leg tura formata intre nepoti si bunici este unica tocmai datorita faptului ca acestia din urma 
nu pun nici o conditie pentru atentia si dragostea lor. Spre deosebire de parinti, care au diverse 
exigente fata de copiii lor, bunicii nu asteapta nimic in schimb. Acestia au tot timpul din lume pentru 
a acorda atentie micutilor, iar rabdarea lor o depaseste cu mult pe cea a parintilor. Copilul se simte 
astfel in siguranta, iar casa bunicilor devine un loc de refugiu si chiar de regasire. 

Tot cu aceea i rabdare infinita, buncii ii lasa pe copii sa fie mai liberi, fara sa ii conditioneze 
prea mult. Acest lucru nu duce neaparat la rasfat, ci il ajuta pe copil sa capete o atitudine independenta, 
fiind totusi supravegheat de un adult care ii vrea binele. Stii doar cate de bine se simte atunci cand 
are ocazia sa isi petreaca vacantele la bunici, fara parinti. 

Bunicii au timp i experienta pentru a-i invata o multime de lcururi interesante, oferindu-le 
sfaturi intelepte si trucuri pe care doar acestia le mai stiu, fascinandu-ne insa chiar si atunci cand 
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ajungem la maturitate. Caci doar bunica face cea mai buna mancare, iar bunicul are gradina cea mai 
frumoasa. 

Copilul va invata sa isi pretuiasca mai mult familia si sa isi aprecieze parintii, pentru ca povestile 
bunicilor despre nazbatiile parintilor atunci cand erau si acestia copii, ii face sa para mai umani si sa 
coboare de pe acel piedestal al rolului parintesc.  

Concluzie 

Implicarea p rin ilor în via a activ  a colarului este foarte important , deoarece copiii dac  
sunt ajuta i devin mai motiva i  si mai ambi io i în tot ceea ce fac.Implicarea p rin ilor în via a 
copilului îl face pe acesta s  fie mai încrez tor în sine i mai puternic, putând s  dep esc  toate 
obstacolele pe care le întalne te nu doar la coal ,ci i în via a de zi cu zi.    Tot cu aceea i r bdare 
infinit , bunicii îi las  pe copii s  fie mai liberi, f r  s  îi condi ioneze prea mult. Acest lucru nu duce 
neap rat la r sfat, ci îl ajut  pe copil s  capete o atitudine independent , fiind totu i supravegheat de 
un adult care îi vrea binele.    
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GR DINI A I FAMILIA – PARTENERI ÎN EDUCA IE 

                                                                       
 

PROF. VASILACHE CAMELIA 

GR DINI A P. P. 29 TIMI OARA 
 

 

MOTTO: A educa înseamn  a sem na cu în elepciune i a culege cu r bdare. Augusto Cury 

 

P rin ii i educatoarele ar trebui sa fie coechipierii perfec i în educarea copilului. O rela ie buna 
p rinte-educatoare, poate însemna diferen a  între a ti cât de bine se descurc  copilul în gr dini   i 
cât de bine v  spune el c  se descurc . 

Este foarte important ca rela ia dintre p rinte i educatoare s  aib  un aspect pozitiv pentru buna 
dezvoltare a copilului. Iat  cateva sfaturi pentru o bun  comunicare educatoare – p rinte – copil: 

 Copilul trebuie l sat s - i dezvolte propria rela ie cu educatoarea. E un prim pas spre a 
descoperi lumea celor mari i a înv a s  se adapteze diferitelor situa ii. 

 Ar fi de dorit ca p rintele s  pun  întreb ri, atât educatoarei cât i copilului. Fiecare va vedea 
c  p rintele este interesat i ca va primi toate r spunsurile de care are nevoie. 

 Rela iile sunt construite pe baza unui parteneriat bazat pe comunicare, în care exist  respect 
reciproc i toate p r ile au de câ tigat. 

Comunicarea între cele doua categorii implicate nu trebuie s  fie limitat . Pot fi angaja i în 
discu ie i bunicii, unchii, m tu ile, fra ii, surorile i prietenii apropia i ai familiei. Important este ca 
fiecare copil s  aib  un adult interesat de progresul s u colar. 

Iat  câteva beneficii ale comunic rii, avantaje pentru to i cei angaja i în acest proces: 

P rin ii: 

 S  î i preg teasc  copiii pentru gr dini . Sa le-o prezinte ca fiind interesant  i important  
i s  le precizeze faptul c  se constituie în parteneri valoro i. 

 S  discute cu educatoarele copiilor lor. S  stabileasc  o rela ie adecvat  cu ele. S  
con tientizeze c  fiecare are de înv at de la cel lalt. 

 S  participe la evenimentele din gr dini . edin ele cu educatoarele, evenimentele 
sportive i jocurile în gr dini  – toate le ofer  ansa de a le cunoa te pe educatoarele copilului lor.  

 S  discute permanent cu copilul despre ce se întâmpl  la gr dini . S -i pun  întreb ri 
specifice, legate de activitatea din grup , de educatoare i de alte ac iuni suplimentare. 

 S  creeze acas  un mediu bun de înv are. S  sprijine înv area, prin desf urarea de 
activit i zilnice cu copilul. S  citeasc  cu el. S -i limiteze accesul la TV, tablet  sau jocuri la 
calculator. 

 S  le ofere informa ii utile educatoarelor. Schimbarea condi iilor familiale, cum ar fi 
divor ul, boala p rin ilor sau chiar moartea unui animal preferat pot determina tulbur ri de 
concentrare în înv are. S  se ofere voluntari. S  cear  membrilor comunit ii s  procedeze în mod 
similar. 
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P rin ii i educatoarea: 

 S  stabileasc  obiceiuri bune de înv are. S -i ajute pe copii s  î i planifice activit ile i 
s  le dezvolte interesul în diverse domenii. 

 S  se angajeze în discu ii unii cu al ii personal când exist  probleme, dar i când apar 
aspecte bune. 

 S  foloseasc  e-mailul sau platformele online dedicate comunic rii cu p rin ii pentru a o 
facilita. 

Educatoarea: 

 S  men in  fluxul comunica ional pozitiv. S  trimit  însemn ri p rintelui, prin care acesta 
este în tiin at în leg tur  cu activit ile grupei. 

 S  înve e despre cultura, via a, locul de munc  al celor din familii, pentru a realiza impactul 
tuturor acestora asupra copiilor. S  fie receptivi la al i membri ai familiei sau prieteni apropia i ai 
acestora, care sunt interesa i de educa ia copiilor. 

 S  descrie p rin ilor modul în care vor fi împlinite obiectivele educative propuse. 
 S  spun  fiec rui p rinte ceva special despre copilul s u, astfel încât acesta s  înteleag  

motivele pentru care educatoarea crede c  cel mic va avea succes. 

O leg tur  deosebit  între educatoare i p rin i va duce la o rela ie deosebit   între copii i 
educatoare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
 Bonchi , E., 2011, Familia i rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Ia i 
 Dumitrana, M., 2008, Copilul, familia i gr dini a, Editura Compania, Bucure ti 
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PROIECT DE CONSILIERE PENTRU P RIN I 

 

Prof. înv. primar Vasilache Maria 

coala Gimnazial  ,, Al. I. Cuza” F lticeni 

 
                                        DENUMIREA PROGRAMULUI: 
 

,,Elevul meu, copilul dumneavoastr , cet eanul de mâine” 
 
 
 

  Grup int : p rin ii elevilor din clasa a II-a B / coala Gimnazial  ,,Al. I. Cuza” F lticeni 
 
 

Argument: 

Într-o societate care evolueaza sub imperativul schimb rilor permanente în toate domeniile, 
care solicita individului abilitati de adaptare rapida la situa ii noi, educa ia trebuie s  r spund  în 
primul rând nevoilor individuale, asigurând în acelasi timp ansele de integrare i dezvoltare sociala 
personala. Una din pârghiile de interven ie care ac ioneaz  la nivelul educa iei scolare i care pot 
sus ine acest deziderat, este dezvoltarea unei rela ii parteneriale coal -familie, definite printr-o 
comunicare real , constructiva în interesul copilului. 

Practica particip rii p rin ilor la educatia copilului colar în mediul familial i unitatea de 
învatamant, se dovedeste a fi focalizat  preponderant pe elemente de asigurare a securitatii personale, 
a starii de s natate, pe satisfacerea trebuintelor primare, fiind mai pu in orientate spre implicarea în 
educatia copilului. 

Dac  nu se intervine printr-un program de consiliere a parin ilor, de informare privind 
modalitatile concrete prin care pot participa la educatia copilului colar, sarcina formarii i educarii 
acestuia c zând numai în responsabilitatea colii, aceasta nu- i va putea atinge scopurile educationale, 
la standardele propuse, indiferent de calitatea serviciilor educationale oferite. 

 

Scop: -cre terea calit ii comunic rii p rinte-copil- coal ; 
 

Obiective: 
- sensibilizarea p rin ilor cu privire la în elegerea nevoilor copilului; 
- dobândirea de c tre p rin i a capacit ii de a gestiona eficient timpul în favoarea copilului; 
- identificare barierelor în comunicarea p rinte – copil- coal ; 
- informarea i educarea p rin ilor în vederea prevenirii conflictelor; 
-sprijinirea p rin ilor de toate vârstele i toate categoriile sociale în demersul lor de îndrumare 

a copiilor c tre maturitate; 
 

Durata:- 5 s pt mâni-1 edin /s pt mânal; 
              4 edin e interactive;1 edin  evaluare; 
 

  Tipuri de activit i: 
- întâlniri interactive; 
- dezbateri; 
- vizion ri de filme educative; 
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Metode itehnici: conversa ia, observarea, dezbaterea, expunerea, chestionarul; 
 

Evaluarea: 
- interesul manifestat de p rin i pentru aceste activit i; 
-modificarea comportamentului, a atitudinii, a rezultatelor colare înregistrate de  elevi ca o 

consecin  a activit ilor desf urate; 

edin a Tema Obiective Activit i 
I 
 
 
 
 
 

Ce tiu despre 
el? 

- cunoa terea programului 
zilnic al copilului; 
- acordarea de sprijin 
pentru gestionarea 
eficient  a timpului; 
- cunoa terea unor laturi 
nev zute ale personalit ii 
copilului; 

- dezbateri libere; 
- citirea orarului, a principalelor 
obiective de referin  din 
program ; 
- discutarea rezultatelor unor 
teste de autocunoa tere aplicate 
copiilor; 
Tem  pentru acas : completarea 
unor fi e de observare a 
copilului; 
- Ce am f cut bine?Ce am f cut 
r u?(completarea unor fi e cu 
analiza interven iei în 
consilierea copilului); 

II 
 
 
 
 

Ce nevoi are? - identificarea nevoilor 
social-emo ionale ale 
copiilor; 
- dezvoltarea abilit ii de 
interpretare a unor 
fapte(cauze,factori); 
- dezvoltarea abilit ii de a 
depista situa iile de criz  
prin care trec copiii; 

- dezbateri; 
- analiza unor probleme 
concrete; 
- exerci ii de ascultare activ ; 
- exerci ii de autoanaliz ; 
- exerci ii de interpretare a unor 
fapte; 
Tem  pentru acas :-completarea 
unor fi e de tip „Jurnal cu dubl  
intrare” 
Fapta s vâr it  
 
 

 

III 
 
 
 
 

Tehnici i 
strategii de 
ac iune 

- dezvoltarea capacit ii de 
comunicare; 
- elaborarea unei strategii 
de planificare a timpului; 

-înv area tehnicilor de rezolvare 
a conflictelor; 
-exerci ii de ascultare activ ; 
-studii de caz;prezentarea unor 
cazuri de neglijare emo ional  a 
copiilor:efecte;posibilit i de 
interven ie;posibilit i de 
prevenire; 

IV 
 
 
 

Studii de caz 
 

- desprinderea unor 
concluzii; 
- formularea de ipoteze; 

- vizionarea unor filme 
educative; 
- prezentarea unor cazuri 
concrete(cauze-efecte, factori) 
de neglijare a nevoilor 
emo ionale ale copiilor; 
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Pe parcursul semestrului I –an colar 2021-2022  p rin ii pun în aplicare proiectul, iar înainte 

de terminarea semestrului, grupul se întâlne te pentru prezentare. Se urm re te progresul comunic rii 
în familie. Se formuleaz  punctele tari i punctele slabe în cazurile prezentate, dificult ile 
întâmpinate. 
 

V  rog s  r spunde i  cu sinceritate la întreb rile de mai jos.                                    
 
Nu este necesar s  v  scrie i numele. 
 
1. Sta i de vorb  zilnic cu copilul dumneavoastr ? 
- da. 
- nu. 
2. Cât timp afecta i discu iilor? 
- cât mai mult posibil. 
 - numai când i cât este necesar. 
3.  Despre ce discuta i? 
 - despre coal . 
 - despre preg tirea lec iilor 
 - despre colegi 
 -despre prietenii de joac  
 -despre dorin ele lui 
  4.  Care factori împiedic  comunicarea cu copilul? 
  -problemele profesionale 
  -problemele casnice 
  -sunt preocupat de ceilal i copii din familie 
  -alte probleme 
  - nu sunt probleme care s  împiedice comunicarea 
   5. De ce crede i c  uneori copilul refuz  s  comunice? 
   -de fric  s  nu fie pedepsit 
   -se simte vinovat de ceva 
   -pentru c  î i face singur temele 
   -pentru c  nu li se acord  aten ie 
   -se gr besc la joac  
   -nu exist  refuz 
   6. Ce face i atunci când copilul gre e te? 
     -îl cert 

- exerci ii de raportare a 
a tept rilor p rin ilor i 
posibilit ile reale ale copilului.  
 - succesul/ e ecul colar, 
adaptarea / inadaptarea la 
cerin ele colii. 

edin a Tema Obiective Activit i 
V Rezultate - verificarea atingerii 

obiectivelor fixate; 
- efectuarea analizei 
SWOT; 

- exerci ii de formulare a 
punctelor tari i a punctelor 
slabe în program; 
- dezbateri pe marginea aplic rii 
programului; 
- schimburi de experien  între 
p rin i; 
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     -îi cer o explica ie 
     -îi atrag aten ia 
     -îi dau sfaturi 
     -îl pedepsesc 
     -îi îngr desc unele drepturi  
   7. V  considera i exemple pozitive pentru copilul dv.? 
        -nu 
        -da 
        -m  str duiesc 
        -numai câteodat   
    8. Cum încerca i s  v  apropia i de copil,s  fi i prietenul lui? 
         - prin vorbe frumoase i mult  iubire 
         - prin diverse favoruri 
         -prin încuraj ri 
         -m  joc cu el 
         - îi ascult problemele cu care se confrunt , îi accord aten ie i încredere  
    9. Sim i i când comunicarea cu copilul dv. este foarte bun  o mare bucurie a consolid rii 
  unei prietenii?                                                                               
         - da   
         - nu 
    10. Dar când nu este bun  comunicarea, ce crede i c  nu a i f cut? 
          - nu am avut r bdare cu el 
          -nu am în eles dorin ele lui 
          -nu am avut timp pentru dialog 
          -nu am fost în eles de copil 
          -nu am luat m surile ce se impuneau 
          -nu i-am acordat mult  libertate  
    11. A i apelat la cineva din familie sau din afara ei pentru a rezolva”o problem ”de 
           comportament a copilului? Dac  da,la cine? 
            -le-am rezolvat în familie 
            -am apelat la înv tor 
     12. Îl ajuta i pe copil la efectuarea temelor? 
            -îi explic pân  în elege 
            -i le fac eu 
            -nu îl ajut 
            -nu este nevoie, le face singur 
      13. Verifica i zilnic temele copilului? 
             -da 
             -nu 
      14. Ce crede i c  ar trebui s  fac  coala  pentru a îmbun t i comunicarea cu familia? 
         

SFATURI FOLOSITOARE PENTRU UN P RINTE IUBITOR! 
S  NU-MI DAI TOT CE-TI CER, TE ROG FRUMOS, CHIAR DACA TII C  POTI, CHIAR 

DAC  AI, FIINDC  UNEORI SUNT CURIOS 
S - I CER, DOAR CA S  V D C  POTI S -MI DAI! 
CÂND ÎMI PROMI I UN PREMIU, NU UITA 
C  MIE TOT LA EL O S -MI STEA GÂNDUL… 

I DAC  TU TE-AI RAZGÂNDIT CUMVA, 
M  PEDEPSE TI C  NU- I   RESPECT CUVÂNTUL! 
 
S  NU-MI SPUI NICIODATA C  DOAR EU 
SUNT MAI PU IN CA PRIETENII I FRA II 
FIINDC  O S  CRED, ÎN DRUMUL MEU, 

1270



C  NU POT FI LA FEL DE BUN CA AL II! 
 
CÂND VREAU S  FAC UN LUCRU, CÂT DE MIC, 
ÎNCURAJEAZA-M  DE LA-NCEPUT, 
IAR DAC  SE ÎNTÂMPL  S  ÎL STRIC, 
NU MA CERTA C  SUNT NEPRICEPUT! 
 

TE ROG, S  NU FACI TOT ÎN LOCUL MEU! 
MAI LASA-M  S  FAC I EU CE TIU, 
PENTRU CA ALTFEL O S -MI FIE GREU 
S  M  DESCURC ÎN VIATA, MAI TÂRZIU! 
 

CÂND AM CURAJUL S -TI MARTURISESC 
CE M  FRAMANT  I CE TEMERI AM, 
ASCULT  CE ÎTI SPUN I CE GÂNDESC, 
NU TE UITA LA CEAS I NICI PE GEAM! 
 
D -MI SFATUL T U CEL BUN I ÎNTELEPT, 
A A CUM TE PRICEPI, A A CUM TII 

I NU-MI R SPUNDE-ATUNCI CÂND ÎL A TEPT: 
„N-AM TIMP DE FLEACURI I COPIL RII!” 
 
DAC  I-E GREU S  FACI CE TE-AM RUGAT 
ATUNCI CÂND SINGUR VOI PUTEA PORNI 
PE DRUMUL VIETII MELE CEL MULT VISAT, 
ÎNTREABA-TE:  CE OMVOI DEVENI? 
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EDUC  - M  CU VIZIUNE! 

 

Prof. înv. primar, Vasilache Mihaela 

coala Gimnazial . ,,Ghe. Munteanu’’ – structur                                                          
coala Gimnazial  Nr. 18, Gala i 

 
 
Familia constituie mediul în care copilul se na te, tr ie te primii ani ai existen ei personale, se 

dezvolt  i se formeaz  pentru via . Ea reprezint  un prim instrument de reglare al interac iunilor 
dintre copil i mediul social. Are rolul central de asigurare a condi iilor necesare trecerii prin stadiile 
de dezvoltare ale copil riei i care stau la baza structur rii personalit ii individului. 

Familia a fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial, deoarece în  ordinea fireasc  
a lucrurilor, educa ia începe din familie, motiv care l-a determinat pe Loisel s  afirme c  “în familie 
i pe genunchii mamei se formeaz  ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter.” 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor, ea fiind cea care r spunde de 
satisfacerea trebuin elor elementare ale copilului i mai ales de protec ia lui. Ac iunea educativ  din 
familie trebuie i are întotdeauna un caracter inten ional, urm rind o anumit  finalitate-formarea 
personalita ii copilului pentru integrarea lui în societate. 

Educa ia f cut  de primii educatori-p rin ii,se r sfrânge asupra tuturor laturilor copilului în 
func ie de particularit ile de vârst  i individuale ale acestuia. 

Cel mai important rol în evolu ia moral-civic  a copilului il au exemplele bune  din familie. 
Familia are rolul de a asigura dezvoltarea fizic  i moral  a copilului. De familie depinde dirijarea 
judicioas  a maturiz rii psihice a copilului. De felul în care parin ii vor educa copilul în sensul unei 
morale riguroase, dar suple i de felul în care vor ti s  dirijeze via a afectiv  a copilului,va depinde 
formarea personalit ii acestuia.  

Copiii trebuie educa i în a a fel încât s  realizeze c  libertatea individual  nu se poate realiza 
decât în cadrul libert ii colective, generale, c  munca i respectul fa  de ceilal i constituie o obligatie 
fundamental  a fiecarui cet ean. Pentru a- i educa bine copilul, parin ii nu trebuie s  considere 
niciodat  c  acesta ar avea unele particularit i psihice nemodificabile, iar dac  observ  unele devieri 
de la normal ale copilului, nu trebuie s  a tepte pasivi ca timpul i natura s  le rezolve. P rin ii trebuie 
s  intervin  activ, organizând, dirijând i orientând via a psihic  a copilului în cazul oric rei abateri 
de la normal.  

Exist  la unii copii, crize morale care pot aduce p rintii la disperare. Desigur c  educatorii nu 
pot fi ni te observatori pasivi fa  de asemenea cazuri. P rintii trebuie s  vegheze copiii lor pentru a 
c p ta un ansamblu de tr s turi morale i intelectuale necesare form rii unei personalit i superioare. 
Educarea lor trebuie s  fie dirijat  spre ob inerea modific rilor de caracter favorabile unei comport ri 
superioare individuale i sociale. De aceea p rin ii trebuie s  lupte pentru ca orizontul moral i 
intelectual al copilului s  fie în continu  l rgire.  

Copilul nu trebuie considerat ca o statuie de bronz, care are un loc fixat, din care nu mai poate 
fi schimbat . El trebuie s  fie activ i adaptabil, iar p rin ii au datoria permanent  de a-l face s  
progreseze, s  se perfec ioneze i s - i m reasc  valoarea uman . Formarea personalitatii la copil este 
dependent  de inteligen a lui, de gusturile i elanurile lui, de instructajul primit anterior. 

Odat  cu intrarea copilului la coal , via a de familie dobânde te caracteristici noi, se 
reorganizeaz  dup  programul de coal  al elevului.  
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coala devine o component  organic  a vie ii de zi cu zi a familiei, acolo unde p rin ii sunt 
con tien i c  ea le ofer  cuno tin e, cultur , preg tire profesional  i un statut profesional, absolut 
necesar pentru dezvoltarea copilului ca viitor cet ean. 

Rela iile dintre coal  i familie sunt fundamentale pentru buna func ionare a sistemului 
educa ional i succesul colar al elevilor, iar posibilit ile de implicare activ  a p rin ilor în via a 
colii este necesar s  devin  actualmente o preocupare constant  a institu iilor de înv mânt. 

Implicarea p rin ilor în activitatea colar  a copiilor se realizeaz  pe dou  dimensiuni 
principale:  

• dimensiunea rela iei p rinte-copil (cunoa terea profesorilor, colegilor, prietenilor copilului, 
controlul rezultatelor colare, controlul i ajutorul la temele colare); 

• dimensiunea rela iei familie- coal  (întâlnirile p rin ilor cu reprezentan ii colii – colective 
sau individuale, formale sau informale, la edin ele cu p rin ii, la serb ri colare). 

 
Educa ia reprezint  factorul determinant, hot râtor al dezvolt rii personalit ii din urm toarele 

considerente: a) educa ia orienteaz  procesul de dezvoltare i formare a personalit ii spre un scop 
bine determinat, spre realizarea obiectivelor trasate de c tre agen ii educa ionali; b) educa ia 
accelereaz  procesul de dezvoltare a personalit ii.  

Îndependen  de scopurile i obiectivele urm rite educa ia poate forma un dezechilibru în 
dezvoltarea personalit ii (con tiin  i comportare; cuno tin e i capacit i; capacit i i atitudini; 
interese de divers gen; gândire i memorie; fizic i psihic etc. Educa ia reprezint  promotorul 
dezvolt rii personalit ii i societ ii. 

coala i familia sunt cei doi piloni de rezisten  ai educa iei, iar între ace tia, în mediul 
extra colar sau extrafamilial penduleaz  copilul, obiect i subiect al educa iei. 

Când aceste prime dou  institu ii (familia i coala) formeaz  o echip , coala devine o 
adev rat  for  în societate, prin promovarea unei dezvolt ri integrale i continue a copiilor. Pentru a 
se ajunge la aceasta, colile “trebuie s  devin  mai sensibile, responsabile, centrate pe copil i s  se 
afle în strâns  leg tur  cu comunitatea i familia”. 
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Parteneriatul coal  - familie 

Calitate i siguran  

Prof. înv. Primar - Vasile Denisa Ileana 

coala Gim. Giurgi a 

 

În momentul actual, copilul este asaltat de influen ele exercitate de o multitudine de factori 
educativi formali, informali i nonformali. Pe lâng  institu iile consfin ite (familia, coala, clubul 
copiilor, biblioteca, biserica, muzeul, casa de cultur , internetul, radioul, televiziunea, presa scris ), 
sunt diverse organiza ii (ale copiilor, tinerilor, p rin ilor, etc.) funda ii, grupuri de similitudine (de 
vârst , de sex, de categorie social  etc.) speciali ti în interven ia socio-educativ .  

Familia i coala sunt agen ii educativi cu o influen  deosebit  asupra form rii i dezvolt rii 
personalit ii copilului. Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, 
rela iile reciproce pe care le dezvolt , pozi ia pe care o adopt  fiecare în rela ia coal  - familie.  

Mult timp, concep ia potrivit c reia colii îi revine sarcina instruc iei, iar familiei, cea a 
educa iei, a persistat, separând astfel rolurile celor doi agen i educativi. coala i familia trebuie s  
colaboreze real, bazându-se pe încredere i respect reciproc, pe grija fa  de elev, f când loc unei 
rela ii deschise. P rin ilor le revine totu i rolul primordial în cre terea copiilor, asigurându-le acestora 
condi iile materiale, cât i un climat afectiv i moral.  

coala, ca institu ie de educa ie, formare i orientare, are rolul de a crea premise favorabile 
pentru elevi pentru a le facilita integrarea social , spiritual  i economic . coala trebuie s  fac  tot 
ce-i st  în putin  pentru valorizarea maxim  a fiec rui individ prin stimularea elevilor în ce prive te 
aptitudinile, atitudinile i a tr s turile lor de personalitate Este tiut faptul c  metodele educative din 
cadrul familiei, mai mult sau mai pu in planificate i coordonate benefic, determin  în bun  m sur  
dezvoltarea personalit ii, precum i randamentul la coal  ale tinerilor, precum i manifest rile lor 
socio-morale. Pân  nu demult educa ia elevilor a fost considerat  responsabilitatea colii. Noile 
orient ri în educa ie aduc schimb ri în sensul c  familia trebuie implicat  un numai sub aspect 
financiar, ci i sub aspect educa ional i cultural. Factorul hot râtor pentru succesul colar este 
colaborarea direct  i activ  în cadrul ecua iei coal  - familie. Efectul colabor rii cu p rin ii asigur  
reu ita scopului educa ional.  

Urm rind formele comune, distincte i diferen iate pe care via a de elev o prezint , p rin ii pot 
completa, sus ine i dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singur  condi ie – colaborarea cu 
coala. O bun  colaborare între familie i coal  se poare realiza prin parteneriate. Parteneriatele 

trebuie v zute ca o component  esen ial  în organizarea colii i a clasei de elevi.  
Parteneriatul nu mai este considerat doar o simpl  activitate cu caracter facultativ sau o 

problem  de natura rela iilor publice. Parteneriatul determin  i orientarea pentru o abordare flexibil  
i deschis  spre solu ionarea problemelor educative, dar i o form  de comunicare i colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. Parteneriatul coal  - familie este o formul  
pedagogic , no iune relativ nou  înserat  în domeniul educa iei.  

Parteneriatul cu familia insist  pe formarea anumitor competen e i deprinderi de preg tire a 
copiilor pentru via a colar  i cea social , iar p rin ilor pentru asigurarea unei educa ii de calitate 
copiilor. În general, majoritatea familiilor sunt interesate s  între in  o colaborare strâns  cu coala. 
Prin parteneriatul coal  – familie se urm re te realizarea unei comunic ri eficiente între cei doi 
factori i punerea de comun acord a sistemelor de valori i a cerin elor de la copil. Mircea Agabrian 

1274



(2005) consider  c  din acest parteneriat cei câ tiga i sunt elevii. Acestea ac ioneaz  în urm toarele 
direc ii: ajut  profesorii în munca lor, genereaz  i perfec ioneaz  competen ele colare ale elevilor, 
îmbun t esc programele de studiu i climatul colar, dezvolt  abilit ile educa ionale ale p rin ilor, 
creeaz  un mediu de siguran  sporit în coli. Experien a acumulat  pe parcursul timpului la catedr  
a ar tat c  o rela ie de sus inere reciproc  i o atmosfer  binevoitoare a factorilor educa ionali 
favorizeaz  educa ia de calitate i sprijin  formarea i completarea culturii pedagogice a familiei. 
Analizând activitatea noastr  în ace ti ani cu familia (mai ales în calitate de diriginte), am 
concluzionat c  pentru o rela ie optim  cu p rin ii este nevoie de a îmbina variate forme i metode de 
colaborare a colii cu familia i comunitatea.  
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Diferen ierea instruirii – strategie de asigurare a anselor egale la educa ie 

Prof. înv. primar VASILE LILIANA,                                                                    
coala Gimnazial  „Coresi” Târgovi te, jud. Dâmbovi a 

Prof. înv. primar OPREA FLORICA,                                                                   
coala Gimnazial  „Coresi” Târgovi te, jud. Dâmbovi a 

 
Dezvoltarea unei societ i este relevat  nu numai de indicatorii economici i de calitate a vietii, 

ci i de cei care vizeaz  educa ia i calitatea colii, ca institu ie a cunoa terii, respectiv, de indicatorii 
referitori la modul de organizare a cunoa terii i a înv rii, la tipurile de performan e a teptate, la 
calitatea activit ilor instructiv-educative, la modalit ile de distribuire în societate a educa iei, ca 
atitudine fa  de diversitatea tipologic  a fiin ei umane. 

Lumea de ast zi, o lume a competi iei, a concuren ei, dar i a cooper rii i a solidarit ii, aduce 
în primul plan al preocup rilor cre terea calit ii educa iei, ca necesitate de a oferi fiec rui individ 
mijloacele de a- i valorifica maximal poten ialul de care dispune, atât pentru sine, ca natur  uman , 
cât i pentru a participa la dezvoltarea societ ii.  

Termenul de calitate desemneaz  ansamblul de caracteristici i particularit i ale unei entit i  
(produs sau serviciu) care confer  acestuia posibilitatea de a satisface necesit i exprimate i 

implicite ale unor beneficiari. În cazul colii, calitatea se refer  în principal la ceea ce reprezint  
fondul i ra iunea de a fi a acesteia, activitatea educa ional ; în consecin , calitatea desemneaz  
ansamblul de caracteristici ale colii (în plan structural, organizatoric i func ional), care îi confer   
posibilitatea de a satisface nevoile de educa ie ale unei popula ii colare concrete, exprimate direct de 
c tre aceasta sau indirect,  prin intermediul comunit ii c reia popula ia respectiv  îi apar ine . 

Un aspect important al calit ii educa iei îl reprezint  calitatea vie ii colare, care poate fi privit  
ca un context complex ce presupune: 

- realizarea unei activit i educa ionale explicite, în baza unui curriculum formal; 
-  ac iunea educa ional  implicit , determinat  nu doar de programul formal al lec iilor 

(activit ilor didactice) ci i de programul nonformal, adic  de activitatea extracurricular ; 
- acele aspecte ce determin  ethosul pedagogic, cum ar fi calitatea rela iilor, preocuparea de a 

se asigura anse egale elevilor, angajamentul organiza iei fa  de sarcini i misiune, gradul de 
organizare a colii, aspectele ei manageriale etc. 

Calitatea vie ii colare presupune, asadar, posibilitatea de a r spunde, prin modul de existen  
i func ionare a colii ca întreg, la cerin ele clien ilor direc i (elevii) i ale celor indirec i ( p rin ii, 

comunitatea, societatea în ansamblul ei i chiar personalul colii). Evaluarea calit ii educa iei const  
în examinarea pe baza unor criterii clar precizate, a m surii în care coala ca organiza ie furnizoare 
de servicii educa ionale i programul acesteia îndeplinesc standardele. 

Oriunde, deci, i în educa ie, „Calitatea nu este niciodat  accidental . Este întotdeauna 
rezultatul unui efort inteligent. Este modul de a produce ceva superior.” (J. Ruskin) 

În pedagogia contemporan , calitatea educatiei este reprezentat  i de capacitatea acesteia de a 
valorifica maximal potentialul de care fiecare individ dispune. Preocup rile i discu iile pe aceast  
tem , au generat un interes crescând pentru g sirea unor solu ii corespunz toare, reflectate în c ut ri 
i solu ii care privesc structura, con inutul, formele de organizare, strategiile didactice. 

Începuturile i contribu ia esen ial  în analiza problemelor complexe pe care le angajeaz  
instruirea diferen iat  apar in psihologiei diferen iale. Ca urmare, în teoria pedagogic  au fost 
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dezvoltate idei i concep ii cu privire la nuan area ac iunii de educa ie pentru a r spunde adecvat 
particularit ilor formabililor.  

Eforturile de adaptare a activit ii didactice la particularitatile elevilor au vizat, în primele etape, 
îndeosebi categoria celor care prezint  abateri de la starea de normalitate. Treptat, aria preocup rilor 
s-a l rgit, astfel c , pedagogia  diferen iat  i-a extins investiga iile pe dou  planuri:                    

- pe de o parte, în direc ia conceperii unor activit i instructiv-educative mai variate si mai 
nuan ate, în raport de diferen ele existente între elevi;  

- pe de alt  parte, în sensul promov rii unor ac iuni complexe de asisten  a copiilor, atât 
medical  i social , cât i psihopedagogic , pentru a le asigura o dezvoltare optim . 

Realizarea unui înv mânt adecvat posibilit ilor elevilor nu a constituit i nici nu poate 
constitui o problem  de sine st t toare. Ea este corelat , prin natura sa, cu aspecte esen iale ale teoriei 
i practicii pedagogice. În strâns  leg tur  cu diferen ierea i diversificarea studiilor se afl  probleme 

majore ale educa iei contemporane referitoare la:    
-egalitatea de acces în înv mânt i a anselor de instruire;  
-tendin ele de modernizare a sistemelor de înv mânt, mai ales privind raportul dintre 

instruirea  în coal  unic  i pluralitatea tipurilor de coli; 
-ac iunile de orientare colar  i profesional  a elevilor;  
- reconfigurarea curriculumului colar etc.          
 
Studiile de psihologie i de genetic  modern  eviden iaz  c  între indivizi exist  deosebiri, 

adeseori destul de numeroase i accentuate. Practic, într-o clas  colar  sunt tot atâtea individualit i 
câ i elevi, ceea ce face necesar  adaptarea activit ii la tipologia acestora, prin constituirea de grupuri 
cu tr s turi apropiate, ceea ce permite diferen ierea con inuturilor i a strategiilor de predare, înv are 
i evaluare. 

Diferen ele dintre indivizi sunt explicabile prin dubla apartenen  a omului, atât la natura 
biologic , precum i la cea social . Existen a social  a omului exercit  o influen  puternic  asupra 
celei biologice, astfel încât comportamentul este reglat printr-o motiva ie de provenien  social ,  
printr-un sistem complex de valori i norme socio-culturale. 

Omul, ca personalitate, este rezultatul întâlnirii întotdeauna particulare, inedite dintre biologic 
i social. Dezvoltarea personalit ii este un proces de continu  schimbare i devenire a structurilor 

psihocomportamentale; este un proces dinamic, cu perioade de apari ie, închegare, evolu ie, 
maturizare dar i de relative involu ii i chiar disolu ii. Aceasta deoarece, pe de o parte, schimb rile 
î i au originea în lumea extern , ca realitate extrem de divers  în con inut i solicit ri, iar pe de alt  
parte, aceastea au loc la nivelul condi iei psihofiziologice a fiec rui individ. 

Aprofundarea procesului i mecanismelor dezvolt rii psihice pune în eviden  caracterul stadial 
al acestora. În cadrul fiec rui stadiu, putem identifica profilul psihologic al vârstei, ca ansamblu de 
tr s turi pe care le reg sim i care caracterizeaz  to i indivizii de aceea i vârst . Relevan a 
educa ional  a acestuia este dat  de posibilitatea organiz rii i desf ur rii procesului instructiv-
educativ cu colectivit i colare (clase de elevi). Pe fondul acestor particularit i generale 
asem n toare, putem identifica tr s turile individuale. Dezvoltarea psihic  se diferen iaz  de la un 
individ la altul prin: 

- ritm (accelerat sau lent); viteza (mare sau mica); 
-con inut (bogat, diversificat sau simplu, limitat); consum energetic (mare sau mic, ra ional, 

echilibrat sau dezechilibrat); 
- rezonan a afectiv  (puternic , slab ); 
- sens (ascendent, sincopat, descendent) 
- durata (normal , întârziat );  
- efecte (pozitive, negative) etc. 
Toate aceste caracteristici ale dezvolt rii psihice pot fi identificate la nivelul personalit ii 

elevilor, eviden iindu-se mai ales în comportamentul colar al acestora, f când necesar  tratarea 
diferen iat  în procesul instructiv-educativ, diferen iere ce poate merge pân  la personalizarea 
activit ii. 
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Ast zi, se poate vorbi de un consens în ceea ce prive te dificult ile de înv are cu care se 
confrunt  elevii în perioada colarit ii, dificult i care sunt generate mai degrab  de con inutul i 
metodologia procesului didactic, de atitudinea profesorilor fa  de elevi, decât de disfunc ionalit i 
existente la nivelul personalit ii acestora. 

Din multitudinea factorilor care conduc la necesitatea realiz rii unei activit i nuan ate, 
flexibile, cei care s-au impus în primul rând se refer  la deosebirile existente între elevii de aceea i 
vârst  implica i într-un proces de instruire.  

 
Aceste deosebiri pot fi:        
- calitative, relevând natura i caracteristicile unor tr s turi ale elevilor; 
- cantitative, exprimând gradul de dezvoltare a unor tr s turi sau capacit i. 
 
Unele tr s turi individuale sunt relativ simple, în timp ce altele se disting printr-un grad ridicat 

de complexitate. O importan  deosebit  pentru ac iunea de adaptare a activit ii de instruire o 
prezint  gruparea elevilor cu tr s turi apropiate i adaptarea activit ii la particularit ile grupurilor 
de elevi astfel constituite. 

 
 Diferen ierea autentic  i eficient  a instruirii elevilor, fundamentat  tiin ific, implic  

eviden ierea unor particularit i psihologice specifice, prin: 
- cunoa terea particularit ilor elevilor în corela ie cu randamentul colar (particularit ile 

proceselor cognitive, aptitudini, interese, motiva ii, via a afectiv  etc.); 
-   clasificarea/ tipologizarea psihologic  a elevilor în procesul înv rii; 
 
Rolul fiec reia dintre particularit ile psihologice ale elevilor în ceea ce prive te randamentul 

colar fiind diferit, diferen ierea activit ii colare trebuie realizat , orientând-o dup  acele aspecte 
care influen eaz  cel mai puternic nivelul performan elor elevilor. 

Instruirea diferen iat  se constituie, deci, ca un înv mânt pe m sura elevilor. Ea are în vedere 
un program unitar de instruire din punct de vedere al obiectivelor i al con inuturilor, care pot fi, îns , 
mai bine realizate printr-o tehnologie didactic  adaptat  particularit ilor de grup i individuale 
identificate la nivelul clasei. 

Instruirea diferen iat  nu înseamn  un înv mânt „la fel” pentru to i elevii, ci, crearea 
condi iilor educa ionale favorabile pentru ca fiecare elev s - i descopere i s - i valorifice interesele, 
aptitudinile, capacit ile de care dispune. 
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Cei 7 ani de acas   

Prof. înv. pre colar Vasile Mihaela – Iolanda  

G. P. N. GHERGHI E TI  
 

 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii.  

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. "Dar 
educa ia primit  în cei 7 de acas  depinde de câ iva factori: rela ia afectiv  dintre copil i p rin i, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazeaz  familia i pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic 
de Urgen  pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educa ia trebuie adaptat  etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru c  el în elege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.  

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte 
apropiata. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt 
frumoasa, asa mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot 
ce ne da mami.” Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea 
a cunoasterii de sine. In cei 7 ani copilul poate înv a:  

– deprinderi de autoservire  
– ordine 

 – igiena  
curatenie si exprimarea propriilor nevoi 

 – exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor 
 – bune maniere si comportament  

– limbaj corect transmis 
 – modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator 

(este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc)  

– consecventa in realizarea unei sarcini 
 – concentrare a atentiei 
 – perseverenta in realizarea uneri sarcini 

 – alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  

– spiritul de competitive 
 – altruismul  
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– cooperarea  

– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.  
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si 

pedepsit destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori 
nu va fi increzator in fortele proprii.  

Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti.  

Pãrin ii au o foarte mare influen ã asupra copiilor în primii 7 ani de via ã, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmeazã sã le respecte i ei o datã cu integrarea în societate, acolo unde 
î i vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, a adar, sã le transmitem micu ilor învã ãmintele pe 
care le considerãm noi necesare i care îl vor ajuta sã fie un om respectuos i demn de respect la 
rândul sãu.  
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Importan a educa iei în familie i la coal  

Prof. înv. primar Vasile Mihaela 

coala Gimnazial  Nr. 13 Bra ov 
 

 

Educa ia este un fenomen social de transmitere a experien ei de via  a genera iilor adulte i a 
culturii c tre genera iile de copii i tineri, în scopul preg tirii lor pentru integrarea în societate. 
Factorii institu ionali ai educa iei sunt coala, familia, biserica, etc. Totul educ : oamenii, lucrurile, 
fenomenele, dar în primul rând i în cea mai mare m sur  - oamenii. Între ace tia primul loc îl 
ocup  p rin ii i educatorii. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv 
în formarea omului. Misiunea colii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 
de cerin ele vie ii sociale. Procesul de educa ie din cadrul colii este îndrumat i condus de persoane 
preg tite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 
de a le stimula calitatea de om. coala a r mas punctul de pornire al orient rii colare i profesionale 
prin ac iuni de informare asupra posibilit ilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor 
profesionale i a aptitudinilor, de discutare a criteriilor dup  care elevii î i decid viitorul i a ponderii 
de implicare a p rin ilor în alegerea colii i a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dac  profesia 
aleas  este cea dorit  de copil i dac  acesta din urm  are disponibilit i intelectuale. 

Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor i care este familia. Familia 
exarcit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. O mare parte despre cuno tin ele despre 
natur , societate, deprinderile igienice, obisnuin ele de comportament, elevul le datoreaz  educa iei 
primite în familie.  

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral, estetic, etc. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din 
cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectele casnice ), familia este cea 
care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. Copilul ob ine 
rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are. P rin ii 
trebuie s  asigure copilului cele necesare studiului, trebuie s - i ajute copilul la înv tur . Acest 
ajutor îns  trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat s  efectueze tema copilului. Cu 
timpul, p rint i se vor limita la controlarea temei de acasa i a carnetului de note. Deci, atitudinea 
p rin ilor trebuie s  fie una de mijloc: s  nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici s  ajung  s  nu se 
intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de 
lucrurile încredin ate. Toate acestea reprezint  de fapt ilustrarea cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani 
de-acas ". Un elev f r  "cei 7 ani de-acas " va crea mereu probleme chiar i ca viitor adult. Aici 
trebuie reamintit c , în general, elevii nu primesc în cadrul colii niciun exemplu sau sfat negativ, 
toate acestea influen ându-l in afara colii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la scoala 4-5 
ore, de restul timpului fiind responsabil  familia elevului. Uneori p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front 
comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât dezvoltarea armonioas  a elevului, 
educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia. 
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În concluzie, trebuie spus c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  acela i 
scop - formarea personalit ii umane integrale i armonioase. Pân  la cuprinderea   într-o unitate de 
înv mânt, rolul primordial în educa ie îl are familia. Odat  cu înscrierea într-o unitate de înv mânt 
ponderea se schimb , rolul mai mare îl are coala, dar nici ac iunea educativ  a familiei nu este de 
neglijat.  

Între ac iunile educative ale celor doi factori exist  mai degrab  un raport de complementaritate 
decât de rivalitate, ac iunea fiec ruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 
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STRATEGII EDUCA IONALE PENTRU INCLUZIUNE 

 
VASILE MONICA 

CENTRUL COLAR DE EDUCA IE INCLUZIV   

„SFÂNTUL STELIAN”, COSTE TI, ARGE  
 
 
 
Una din strategiile educa ionale care asigur  incluziunea tuturor elevilor în cadrul aceluia i 

proces de înv mânt const  în proiectarea i implementarea curriculumului adaptat i diferen iat 
pentru elevii cu cerin e educative speciale, indiferent dac  ace tia sunt înscri i în înv mântul special 
sau integra i în înv mântul de mas . Aceast  cerin  ar trebui s  devin  un imperativ, curriculumul 
trebuind s  fie adaptat atât în func ie de ciclurile de înv mânt (pe specificul unit ilor de con inut 
specifice fiec rei clase i materii), cât i de particularit ile de diagnostic i individuale ale fiec rui 
copil în parte.   

Pe parcursul activit ii didactice pe care am desf urat-o ca i profesor psihopedagog(înv tor 
la baz ) i în urma colabor rilor pe care le-am avut cu colegii din colile de mas , am constatat o serie 
de diferen e între modul de abordare al cadrelor didactice din înv mântul de mas  i al celor din 
înv mântul special, precum i o serie de dificult i, în special în cazul profesorilor din colile de 
mas . 

Dintre cele mai semnificative aspecte pot fi enumerate urm toarele: 
În primul rând,  profesorii din înv mântul de mas  lucreaz  ceva mai greu cu elevii care au 

dizabilit i. Ei aloc  mai mult timp activit ii de proiectare i individualizare i au nevoie de suport 
din literatura de specialitate i al profesorului de sprijin.  

Atât con inuturile de predat, cât i itemii de evaluare se fac mai greu în condi iile 
individualiz rii, în coala de mas .  

Cadrele didactice din înv mântul special nu întâmpin  asemenea probleme, deoarece clasele 
sunt relativ omogene, to i copiii au dizabilit i, exist  o program  colar  pentru elevii cu deficien  
mintal  (elevi majoritari) care sunt i apropia i ca vârst , num rul copiilor de la clas  este mult mai 
mic în compara ie cu efectivele de elevi din colile de mas , iar adaptarea i individualizarea 
con inuturilor se poate face mai u or i mai rapid, pornindu-se de la con inuturi i indicatori specifici.  

Referitor la competen ele ce trebuie dezvoltate la elevii cu dizabilit i, cadrele didactice din 
înv mântul special consider  c  în colaritatea mic  ar trebui s  se pun  accent pe competen ele 
afective, psihomotrice i comportamentale i mai pu in pe cele cognitive, care ar trebui s  primeze în 
ciclul gimnazial. În schimb, cei din înv mântul de mas  afirm  c  trebuie formate în primul rând 
achizi iile cognitive, indiferent de ciclul de colaritate, întrucât celelalte competen e pot fi formate i 
acas , dar i pentru c  nu este suficient timp pentru aceasta la orele de curs.  

În ceea ce prive te u urin a de a lucra cu un anumit tip de dizabilitate, se pare c  obi nuin a 
primeaz . Astfel, cei din înv mântul special nu au probleme în a avea la clas  elevi cu deficien  
mintal , ace tia fiind cei mai mul i în colile speciale i centrele de educa ie incluziv . În schimb, cei 
din înv mântul de mas  întâmpin  dificult i cu aproape toate categoriile de deficien i, mai pu in 
cu cei fizic i care sunt  normali din punct de vedere intelectual.  

Oricum, profesorii din înv mântul de mas  resimt un oarecare disconfort psihic i emo ional 
în lucrul cu ace ti copii, considerând c  uneori nu tiu cum s  gestioneze unele situa ii, atât cu elevii 
cu C.E.S., cât i cu atitudinea celor f r  dizabilit i i a p rin ilor acestora. În plus, mul i dintre ei au 
afirmat c  ar trebui f cute mai multe cursuri la CCD i întâlniri cu speciali ti, pentru a putea 
manageria mai bine acest tip de situa ii. 
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De aceea, în ceea ce prive te integrarea copiilor cu dizabilit i, atât profesorii din colile de 
mas , cât i cei din înv mântul special consider  c  elevii cu deficien e fizice, cu deficien  mintal  
u oar  i cu deficien e senzoriale u oare ar trebui înscri i în colile de mas , pe când cei cu deficien  
mintal  moderat  i u oar , tulburare de spectru autist i cu deficien e senzoriale grave ar trebui 
inclu i în colile speciale. 
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Educa ia în familie i în mediul colar 

 

Prof. înv. primar Vasile Raluca Liliana 
 

 

Educa ia este foarte important  în cadrul societ ii. Este baza pentru sus inerea culturii, 
instruirea individual  i pentru evolu ia umanit ii. Educa ia colar , care cuprinde metodele 
tradi ionale – de baz  i universitar , nu s-a schimbat prea mult de-a lungul timpului. Cu toate acestea, 
transformarea digital  a modificat semnificativ felul în care este v zut acest proces. Educa ia 
înseamn , îns , mult mai mult decât instruire formal  – aceasta poate începe înc  de la na tere i se 
manifest  în toate mediile sociale în care este prezent individul. 

Pentru un început de succes al copilului, familia joac  un rol foarte important. Familia este cea 
care încurajeaz  înv area acas  i se implic  în mod activ în educa ia copilului. 

Când acest lucru este valabil, copiii beneficiaz  de sprijin, aten ie i cuno tin e. În ei se va na te 
dorin a pentru cunoa tere. Implicarea familiei creaz  un mediu de înv are pozitiv. Pe lâng  
comunicare i încurajare, un rol important îl are i exemplul personal: un mult mai mare impact va 
avea asupra copilului imaginea p rin ilor care citesc lâng  ei decât dac  doar îl sf tuiesc pe copil s  
citeasc . Sunt binevenite activit i împreun  cum ar fi vizite la muzee, vizionarea unei piese de teatru, 
înscrierea la bibliotec  sau mersul la libr rie împreun , dându-i posibilitatea copilului s  r sfoiasc  
i s  aleag  singur c r i ce îl atrag. O alt  activitate potrivit  ar fi organizarea unor lec ii interactive 

acas ; pot încerca compunerea unor cântece folosind termeni din lec ia de tiin e spre exemplu, 
pentru a fi mai u or re inu i. P rin ii pot urm ri împreun  cu cei mici filme documentare, 
educa ionale, urmate de o discu ie despre ceea ce au vizionat.  

Îi pot încuraja c tre urmarea unor cursuri cum ar fi cele de limbi str ine, robotic , programare, 
ah, soroban. 

Discu iile cu privire la via a colar  sunt absolut necesare, formularea întreb rilor în a a fel 
încât copilul nu poate r spunde doar cu da/nu: care a fost cel mai bun lucru ce i s-a întâmplat azi la 
coal ? Care au fost momentele care i-au pl cut? Ce te-a f cut s  zâmbe ti azi? Pe cine ai avut ocazia 

s  aju i azi? Dac  ar fi s  alegi o culoare care s  exprime cum te-ai sim it azi la coal , care ar fi 
aceasta? Dac  ai putea da timpul înapoi, ce anume ai schimba la ziua de azi? 

Cercet rile au ar tat o sc dere a procentului de p rin i care s  sus in  comunicarea intim  dintre 
p rinte-profesor. P rin ii moderni prefer  metode de comunicare la distan , cum ar fi platformele 
online i sunt mai pu in susceptibili s  participe la edin e sau activit i colare. În timp 
ce tehnologia i instrumentele digitale pot ajuta familiile s  r mân  informate, elevii î i pot pierde 
interesul pentru coal  atunci când p rin ii nu î i ofer  sprijinul. 

Conform studiilor în domeniu, implicarea p rin ilor îi poate ajuta pe cei mici în mai multe 
moduri, cum ar fi: 

 Ob inerea unor note mai mari la coal ; 
 Medii mari la Evaluarea Na ional  sau Bacalaureat; 
 Implicarea elevilor în mod activ în timpul orelor; 
 C p tarea încrederii în sine, în propriile forte i abilit i; 
 Socializarea cu cei din jur, fiind mai empatici, comunicând mai u or cu prietenii; 
 Încurajarea continu rii studiilor pân  la niveluri cât mai înalte. 
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 A adar, o educa ie bun  aduce stim  de sine, perspective de carier  mai bune, s n tate 
îmbun t it  i o mai bun  în elegere a lumii. Deci, data viitoare când copilul te întreab  de ce trebuie 
s  mearg  la coal , spune-i c  educa ia îl va ajuta s  fie un adult mai fericit! 
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ROLUL FAMILIEI I AL GR DINI EI 

 ÎN EDUCA IA PRE COLARILOR 

 
PROF. INV. PRE C VASILESCU NICOLETA-TATIANA 

Gr dini a Nr. 191, sector 3, Bucure ti 
 

 

        ,,Copiii nu au nevoie de p rin i extraordinari, ci de fiin e umane care s  vorbeasc  limba lor i 
care s  fie capabile s  p trund  în inima lor.” (Augusto Cury, P rin i str luci i, profesori fascinan i) 

Problema educa iei este abordat  ast zi în strâns  leg tur  cu problematica lumii contemporane, 
lume caracterizat  prin importante transform ri, prin cerin e i aspira ii specifice, prin schimb ri în 
toate domeniile. 

Educa ia trebuie s  se manifeste în permanen  ca o ac iune unitar , coerent , iar implicarea 
acestui deziderat rezid  în strâns  leg tur  dintre familie i mediul educa ional. Acest lucru impune 
ca p rin ii s  fie parteneri egali în educa ia copilului. 

“Meseria” de p rinte este grea. În condi iile unei atmosfere familiale echilibrate i prielnice 
dezvolt rii copilului de vârsta pre colar , familia este în primul rând cadrul existen ei biofizice, al 
acestei dezvolt ri. Un anumit regim igienico - sanitar necesar dezvolt rii fizice s n toase i  
armonioase înseamn  asigurarea unui program al zilei care s  respecte ore de somn, alimentare, 
activit i, joc, plimb ri. Un judicios echilibru al acestora în raport cu disponibilit ile copilului 
pre colar trebuie s  evite suprasolicitarea fizic  i mai ales nervoas  a organismului foarte fragil. 

O educatie reala, profunda se fundamenteaza in familie, iar apoi ea se continua si desavarseste  
in gradinita si scoala. In primul rand ea se realizeaza prin puterea exemplului si abia apoi prin cea a 
cuvantului Tot ceea ce se savarseste sub privirea copilului are efect mai puternic decat orice fraza 
moralizatoare. 

Prin intrarea in gradinita copilul este mutat pentru o parte a timpului intr-un mediu fizic,social 
si cultural nou si isi restructureaza o parte a relatiilor cu mediul familial. Se integreaza intr-un grup 
de copii, este indrumat de o educatoare care se ocupa si de ceilalti, nu numai de el;are un program 
mai bogat,dar si mai rigid, organizat si dirijat de educatoare. Iese mult de sub tutela parintilor,i se 
cere mai multa autonomie. 

Procesul de socializare se petrece in stransa corelatie cu varsta si etapa de dezvoltare in care se 
gaseste copilul. Educatoarea poate sa organizeze copilului experienta de invatare in asa maniera incat 
sa-i faciliteze accesul in cunoastere si sa-i amplifice capacitatile de asimilare de noi cunostinte,de 
formare a unor deprinderi de munca intelectuala esentiale la adaptarea la activitatea scolara. 

Prescolaritatea cuprinde cea mai importanta experienta socio-educationala din viata unei 
persoane.La aceasta varsta intalnim un nivel optim al sensibilitatii si receptivitatii copilului,al 
mobilitatii si flexibilitatii psihice care permite o achizitie insemnata de potentialitati psihice umane . 

Scopul principal al educatiei in perioada prescolara este integrarea copilului in colectivul grupei 
in vederea pregatirii lui pentru socializare si pentru scoala.Prin aceasta pregatire se urmareste 
formarea unei personalitati mature pentru activitatea de tip scolar. Pentru intarirea relatiilor 
interpersonale si realizarea sintalitatii colectivului de copii,ca grup social,meritul educatoarei va fi cu 
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atat mai mare cu cat va reusi sa stabileasca echilibrul si coeziunea grupei,fara a forta lucrurile,prin 
empatie si professionalism. 

Mediul extrascolar ofera copilului de varsta prescolara resurse inepuizabile de cunoastere si 
reprezinta cadrul propice de utilizare a metodelor euristice in vederea sustinerii invatarii active si 
interactive la prescolari. 

Metodologia didactica de tip euristic sustine dezvoltarea unui sistem interrelationar ce 
contribuie la socializarea copiilor, formarea motivatiei intriseci pentru invatare. In urma activitatilor 
desfasurate am observat ca, utilizand metode active si interactive bazate pe joc si actiunea directa cu 
mediul inconjurator, prescolarii devin mai comunicativi, depasesc mai usor faza egocentrismului, 
stabilesc mai usor relatii de colaborare. 

Dar pentru ca tot efortul educatoarei sa fie rasplatit cu rezultate multumitoare din partea 
copiilor, are nevoie de ajutorul familiei copiilor-factorilor educationali-atat pentru a prelua si dezvolta 
directiile de actiune formativ-educativa pe care le antreneaza institutional, cat si de a gasi rezolvari 
concrete la necesitati de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizationale ori logistice. 

Toate aceste motivatii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ-participativ, 
captivant si motivant, cu implicare sustinuta din partea familiei. De aceea, in gradinita, fiecare 
educatoare isi concepe un program de parteneriat sau de consiliere si orientare a parintilor, prin 
planificare, organizarea si desfasurarea unor actiuni de implicare continua si valorificare a fiecarui 
parinte, atragerea lui,in lumea minunata a gradinitei si asumarea unor responsabilitati comune la 
nivelul grupei din care face parte copilul sau. 

Totodata relatia gradinita-familie se defineste si printr-o comunicare indirecta, prin abordari si 
discutii sincere, din care sa reiasa asteptarile acestora privitoare la actul educational,dar si a feed-
back-ului.  Printre activitatile de implicare a partenerilor educationali se numara si: serbarile care au 
un impact pozitiv asupra copilului, excursiile, vizite, drumetii, lectii demonstrative cu parintii, jocuri 
de rol, sedinte, simpozioane, carnavale, iar succesul acestora depinde in mare masura de stilul si tactul 
pedagogic al educatoarei, de disponibilizarea fizica si materiala din partea colaboratorilor 
educationali,de formarea unor tipare educationale bazate pe sinceritate, comunicare, implicare si 
respect. Pentru a realiza o comunicare eficienta cu exteriorul (mediul social, cultural si economic), 
impune si realizarea unor parteneriate prospere cu alte gradinite. Astfel, acest fel de parteneriate 
educationale vin in sprijinul nu numai al copiilor si parintilor, ci si insusi cadrului didactic si prin 
extindere –societatii.  

Din intalnirile si actiunile comune cu alti copii, vor experimenta noi valente ale prieteniei dintre 
cei mici, adoptand norme de convietuire sociala dezirabila si adaptandu-si comportamentul propriu 
la cerintele grupului cu care vin in contact, descoperind singuri o lume in care sunt si alti copii si 
adulti,o lume atractiva, fascinanta a cunoasterii care te ajuta sa te definesti ca om, te ajuta sa evoluezi. 

Daca vrem cu adevarat sa fim folositoare copiilor, sa le luminam drumul spre implinire, atunci 
trebuie sa ne daruim profesiei pentru ca educatoarea este cu adevarat ”faclie care se stinge luminand”. 
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FAMILIA, PRIMUL EDUCATOR 

  

Prof. Vasiliu Gabriela Loredana                                                                        
Gr dini a P. P. Nr. 19 Boto ani 

                                                                                                      

                                                                    

,,Pentru fiecare familie, bijuteria cea mai de pre  trebuie s  fie copilul… Calitatea de om se 
na te din iubire, a c rei unic  m sur  este con tiin a moral ” (I. Vulc nescu) 

A fi p rinte înseamn  a fi totodat  psiholog i educator într-un mod cu totul deosebit. P rintele 
este psihologul copil riei deoarece are nevoie s  în eleag  cum func ioneaz  mentalul copilului lor. 
De asemenea, p rintele este primul i cel mai influent educator pe care îl va avea copilul. Lucrurile 
pe care le va înv a de la p rinte reprezint  lec iile cele mai importante, care dep esc ca valoare 
lec iile colare.  

P rintele trebuie s  înve e metode de rela ionare cu propriul copil specifice particularit ilor lui 
psihologice, etapei de vârst  i de dezvoltare pentru a fi capabil s -i în eleag  pe deplin nevoile, 
dorin ele, temerile. Indiferent de aspira iile sociale sau financiare ale p rintelui, acesta trebuie s  
posede capacitatea: de autod ruire (nevoile celui mic s  fie pe primul plan); de sacrificiu (s - i 
restructureze fostele priorit i de pân  atunci); un grad cât mai mic de egoism (pentru a în elege marea 
responsabilitate pe care o de ine); s  accepte unicitatea i individualitatea acestei mici f pturi - copilul 
trebuie tratat cu respect); un grad de flexibilitate mental  necesar  pentru a accepta c  oricine poate 
gre i în educa ia copilului, dar are datoria de a r mâne deschis la orice ini iativ  de bun sim  pentru a 
putea asigura copilului echilibrul psihic, social, spiritual i intelectual.   

Familia trebuie s - i fac  timp pentru copilul s u. S  vorbeasc , s  se joace cu el, s -l asculte, 
s -i respecte dorin ele (jocurile), s -i satisfac  trebuin ele, s -i în eleag  motiva iile. La vârsta 
pre colar  se pun bazele caracterului copilului: acum încep s  se defineasc  profilul s u moral, acum 
i se formeaz  atitudinea fa  de oameni, fa  de lumea înconjur toare. De aceea, este foarte important 
s -i înv m cum s -i respecte i s -i iubeasc  pe ceilal i, în primul rând pe p rin ii s i.  În vederea 
educ rii copiilor, p rin ii, ca educatori  trebuie s  aib  în vedere câteva reguli:   S - i protejezi copilul!  
Familia este cea care r spunde trebuin elor elementare ale copilului: de afec iune i de protec ie.  

P rin ii ap r  copilul în fa a unor agresiuni, lipsuri, duritatea mediului ambiant (frig, umezeal , 
frig, furtuni). Uneori îns , în via a de familie exist  numeroase i complexe probleme: lipsa banilor, 
atmosfer  tensionat  ce ajunge pân  la violen  i pân  la situa ii critice generate de nivelul cultural 
i de educa ie sc zut al p rin ilor. Toate acestea conduc la probleme de educa ie i dezvoltare a 

copiilor. În aceste situa ii, familia trebuie s  comunice permanent cu gr dini a pentru a se informa cu 
privire la neviole psihice i motrice ale copiilor, de a-i orienta c tre cunoa terea activit ilor din 
gr dini . 

S - i iube ti copilul! Familia este locul unde copilul înva  s  fie iubit i s  iubeasc . P rin ii 
trebuie s  se bucure de copiii lor, s -i accepte a a cum sunt, s  nu-i jigneasc , s  nu-i umileasc , s  
nu-i descurajeze, s  nu-i pedepseasc  pe nedrept, s  nu-i lipseasc  de încredere. Dac  se simte iubit 
copilul tr ie te sentimentul de siguran , de protec ie, se simte membru al familiei , i se integreaz  
în normele i regulile grupului. Sentimentul de siguran  d  copilului încrederea de a avea ini iative 
proprii i de a ac iona conform lor. În cursul raporturilor interpersonale se cultiv  afectivitatea. 
Sentimentele se înva . Pe cine iube te copilul? Pe cei apropia i, în special pe mama. Dragostea, 
ata amentul i comportamentul fa  de mam  trebuie formate. De cele mai multe ori atitudinile gre ite 
ale copilului au drept cauz  comportamentul incorect al mamei. O gre eal  frecvent  a mamei este 
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aceea c  arat  i exprim  grij , aten ie, dragoste, preocupare fa  de copilul ei f r  a a tepta nimic în 
shimb. 

Familia s  fie un bun exemplu! Familia s -l înve e pe copil c  trebuie s  tr iasc  în dragoste i 
armonie cu cei apropia i, dar i cu ceilal i semeni. S  tr iasc  cinstit, s  iubeasc  adev rul, s  respecte 
bunurile, convingerile i sentimentele altora. Referindu-se la puterea exemplului p rin ilor în 
educa ie, J. Lock spunea: ,,Nu trebuie s  face i în fa a copilului numic din ceea ce nu vre i s  imite. 
Dac  v  scap  vreo vorb  sau s vâr i i vreo fapt  pe care i-a i prezentat-o drept o gre eal  când a- i 
comis-o, el cu siguran  c  se va ap ra invocând exemplul dat de dumneavoastr  i se pune în a a 
m sur  la ad postul acestui exemplu, încât greu v  ve i atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie 
gre eala respectiv .”  i A.S.Makarenko a acordat o importan  deosebit  puterii exemplului 
p rin ilor: ,,Bazele educa iei se pun pân  la cinci ani- i ceea ce a i f cut pân  la cinci ani reprezint  
90% din întregul proces educativ; dup  aceea educa ia omului continu , prelucrarea omului continu , 
dar, în general, voi începe i s  gusta i roadele c ci florile pe care le-a i îngrijit au fost pân  la cinci 
ani”. Juca i-v  cu copiii dumneavoastr ! Familia trebuie s - i fac  timp pentru copilul s u. S  
vorbeasc , s  se joace cu el, s -l asculte 

Jocul i juc ria sunt mijloacele cele mai accesibile pe care p rin ii le pot utiliza în munca 
educativ , pentru c  cea mai mare parte din timp, pân  la ase ani, copilul i-o petrece jucându-se,  
jocul fiind principala form  de manifestare prin care î i poate satisface nevoia de mi care i de 
cunoa tere. Dar...aten ie! Jocurile i juc riile oferite copiilor s  fie alese în func ie de particularit ile 
de vârst .   

P rin ii s  înve e copiii primul abecedar al muncii! În familie, copiii înva  primul abecedar al 
muncii prin activit ile casnice i gospod re ti la care sunt antrena i: udatul florilor, tersul prafului, 
sp latul vaselor, ordine în camer  sau în dulap, mici cump r turi. Încercând implicarea copilului în 
treburile gospod re ti ale familiei copiii se obi nuiesc s  participe al turi de p rin i, încep s  aprecieze 
munca celorlal i membri ai familiei. Dar i în acest caz solicit rile adultului trebuie s  fie compatibile 
cu vârsta copilului, cu posibilit ile i aptitudinile sale, pentru a-i oferi bucuria reu itei. Pentru unele 
reu ite este bine ca copilul s  fie l udat, dar i dojenit (dac  este cazul) pentru lips  de aten ie, pentru 
superficialitate. 

Familia s  implice copilul în via a social ! Familia trebuie s  ofere copilului experien e 
complexe prin implicarea sa în via a social , începând cu cunoa terea naturii. În perioada pre colar  
orizontul de cunoa tere al copilului se l rge te ca urmare a experien ei câ tigate în contact cu mediul 
înconjur tor, cu prilejul plimb rilor în natur  efectuate cu p rin ii, bunicii sau educatoarele. Se 
îmbog e te vocabularul copiilor (la trei ani copilul cunoa te 950 de cuvinte, iar la 5-6 ani vocabularul 
cuprinde 2000-2300 cuvinte).   

P rin ii s  dezvolte la copii sentimente morale! În perioada pre colar  p rin ii trebuie s  acorde 
aten ie deosebit  form rii deprinderilor. De mic copilul trebuie s  tie ce este bine i ce este r u în 
comportarea sa sau a altor copii. Tot acum se formeaz  i se dezvolt  sentimentele morale. În jurul 
vârstei de 3-4 ani apare primul sentiment- de ru ine. Se ru ineaz  când face o fapt  rea i este mustrat, 
las  capul în jos dac  este dojenit pe ton ridicat, plânge. Sentimentul de mul umire, de satisfac ie 
apare mai târziu, când copilul în elege prin compara ie c  fapta lui este aprobat , apreciat  sau 
dezaprobat . i tot în familie copilul înva  sentimentul de iubire , de dragoste fa  de p rin i, bunici, 
fra i, fa  de casa p rinteasc , locul natal, ara în care s-a n scut, fa  de frumuse ile naturii. 

Familia ajut  copilul s - i descopere propria identitate! La na tere , copiii g sesc în famile hrana 
i c ldura sufleteasc  necesar  vie ii, dar i un nume (o identitate), o limb , o cultur , un anumit mod 

de a ac iona, de a fi, care te modeleaz , te ajut  s  cre ti, s  devii ,,om”. În copil rie, dezvoltarea 
social  este echivalent  cu socializarea. Exist  îns  o rela ie strâns  între aspectul social i dezvoltarea 
structurilor cognitive ale gîndirii copiilor. În primele luni de via  copilul este capabil s - i recunoasc  
mama, iar mai târziu realizeaz  c  o persoan  exist  chiar i atunci când lipse te (absen a unei 
persoane apropiate îl nelini te te, lucru ce nu ar fi posibil f r  o dezvoltare intelectual ). În familie 
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copilul înva  s  tr iasc  i al turi de ceilal i oameni. Dac  p rin ii s-au preocupat de formarea 
capacit ii copilului de a rela iona cu cei din jur, odat  cu intrarea în gr dini  el va ti s  se raporteze 
la ceilal i, va ti s  coopereze, s  se asocieze cu copiii, va avea mai mult  ini iativ  în organizarea i 
desf urarea unor jocuri, fie în comunicarea verbal  (trecându-se treptat de la monolog la monolog 
colectiv, apoi la dialog). 

Familia pune bazele form rii personalit ii copilului! Tot p rin ii sunt aceea care dezvolt  
voin a, st pânirea de sine, perseveren a, con tiinciozitatea, spiritul de ini iativ , curajul, tr s turi care 
marcheaz  personalitatea copilului i pune bazele form rii tr s turilor de caracter: cinstea, 
sinceritatea, modestia, în primul rând prin modelul personal. Familia are obliga ia de a ar ta copilului 
posibilit ile i limitele libert ii umane.  

Copilul, ca orice om, trebuie s  respecte anumite limite în faptele sale, chiar i în familie, fa  
de p rin i. P rin ii sunt primii care ajut  copilul s  recunoasc  i s  respecte aceste limite. Primii 5 
ani din via a copilului sunt cei mai importan i- anii de formare, de dezvoltare emo ional  i 
intelectual . La 6 ani structurile esen iale ale personalit ii sunt deja formate, iar personalitatea 
copilului în curs de formare va purta adânc gravat  în ea o dominant  stabil . Putem spune c , coala 
începe în familie. Prin urmare, este necesar ca p rin ii s  aib  în vedere c  fiin a uman  este în 
continu  prefacere, c  cele mai rapide transform ri se produc în perioada copil riei. 
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Cum s  educi f r  s  r ne ti 

 
Consilier colar, prof. Vasiliu Gabriela 

CJRAE, Suceava 
 

 

Adolescen ii de azi tr iesc într-o societate mai violent  decât a p rin ilor lor. Exemplele 
negative, pe care societatea le ofer  sunt greu de enumerat. Tinerii expu i la violen  social  sunt 
deprima i, anxio i i violen i cu al ii, lumea li se pare ostil , nu vor s  se schimbe, nu admit c  sunt 
pe o cale gre it  i nu le pas  de ceea ce li se întâmpl , evit  s  vorbeasc  cu p rin ii despre problemele 
personale. 

Sugestii pentru p rin i: 

 St pâne te- i furia! ipetele i predicile sunt ineficiente! Cu cât e ti mai critic, cu atît îl 
îndep rtezi mai mult. 

 Discut  cu cel lalt p rinte i stabile te o atitudine comun . 
 Calmez -te, înainte de a începe discu ia cu tân rul. 
 Fii calm, direct, ferm. 
 Nu îi cere tân rului socoteal  pentru faptele sale, din contr , arat -i îngrijorare, iar dac  e o 

recidiv , exprim - i frustrarea, mâhnirea, pentru a-l încuraja s  vorbeasc  despre ceea ce s-a 
întâmplat. 

 Nu-l insulta i cere-i s  vorbeasc  despre ceea ce s-a întâmplat, acum sau mai târziu. Dac  
refuz , ia m suri disciplinare i explic -i de ce. 

 Întreab -l ce solu ii de rezolvare sau m suri disciplinare propune. Dac  vine cu o idee face i 
împreun  un plan i aplica i-l. 

 Încheia i discu ia pe un ton optimist. 
 

Cum se procedeaz  dac  tân rul este recalcitrant i agresiv 

 Fii categoric! 
 Discut  cu el pe un ton impersonal, neautoritar, ar tându-i diferen a dintre a fi dur i a fi 

curajos. 
 Arat -i c  ai încredere în el i c  îi vei sprijini efortul de a se schimba. Arat -i c  nu renun i 

i nu-i accep i sfidarea. 
 Nu-i accepta scuzele prin care încearc  s  te manipuleze i s  te în ele. Arat -i c  se contazice 

i arat -i gravitatea consecin elor. 
 Continu  discu ia. 
 Încurajez -l s - i spun  de ce este furios, s  participe la discu ie, în loc s  izbucneasc . Dac  

refuz , f -l s  în eleag  c  te-a l sat pe tine s  decizi. 
 P strez - i vocea calm ! 
 Nu-l insulta! 
 Folose te umorul. De exemplu: „Când te înfurii ar i ca mine!” 
 Evalueaz  care- i sunt solu iile. De exemplu, dac  este furios i vrea s  plece, întreab -te ce 

este mai bine s  faci: s  îl ignori, s  îl înfrun i sau s  îl aprobi. 
 Îi po i spune c  nu  tolerezi s  î i vorbesc  urât. Unul din voi trebuie s  plece din camer  i, 

dup  ce tensiunea s-a diminuat, pute i s  v  rea eza i la masa discu iilor. Aceasta presupune c  tân rul 
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se mai poate controla totu i. În caz contrar, înseamn  c  a survenit o criz . Pentru a o preveni, e bine 
s  îi spui dinainte ce se va întâmpla, dac  î i pierde controlul. 

 Când ip , spune lucruri care dor, evit  s  îi domini ie irea, pentru a nu înr ut i situa ia. 
 Ofer -i posibilitatea de a- i salva situa ia, printr-o pauz  sau un compromis. 

Uneori, interven ia unei alte persoane poate diminua tensiunea. În discu ia dintre mam  i fiic , 
de exemplu, poate interveni tat l, spunând uneia din ele s  plece din camer , ca s  vorbeasc  cu 
cealalt , ceea ce calmeaz  pe moment situa ia. 

Când tân rul î i pierde controlul, nu se mai poate discuta ra ional cu el. Spargerea unor obiecte 
în momente de furie poate fi prevenit  par ial, dac  se aplic  regula, cunoscut  dinainte: „Cine l-a 
spart îl pl te te.” 

Sugestii pentru situa ia în care tân rul refuz  s  respecte regulile familiei (ex.: nu se 
fumeaz  în cas ) 

 Identific  scopul protestului (ex.: revolta împotriva p rin ilor, influen a negativ  a g tii, 
dorin a de independen ). 

 Arat -i c  o comportare mai responsabil  îi ofer  mai mult  libertate. 
 Îndrum -l s  comunice mai bine i s  înve e s  negocieze. 
 Spune-i c  î i pas  de el, chiar i atunci când este obraznic, arogant, neascult tor. 
 Îndeamn -l s  participe la activit i pl cute pentru toat  familia. 
 Stabile te limite: dac  obr znicia continu , vor urma pedepse. 
 Laud -l când face progrese oricât de mici. 

 

Un p rinte care este agresat de un tân r trebuie s  ia m suri imediate i severe, f r  a se r zbuna. 
Arat -i clar c  nu vei tolera asemenea comportare i adu-i aminte de consecin e, dac  continu . De 
ex., anularea drepturilor i a banilor de buzunar. Dac  va continua s  se poarte agresiv, cere ajutor 
profesional. Nici un p rinte nu trebuie s  tolereze abuzul verbal sau fizic al unui tân r!  

Mediul familial reprezint  o important  surs  a agresivit ii elevilor. Mul i dintre copiii care  
prezint  un profil agresiv  provin  din familii  dezorganizate, au experien a divor ului p rin ilor i 
tr iesc în familii monoparentale. Echilibrul familial este perturbat i de criza locurilor de munc , de 
omajul ce-i atinge pe foarte mul i p rin i. P rin ii sunt confrunta i cu numeroase dificult i materiale, 

dar i psihologice, pentru c  au sentimentul devaloriz rii, al e ecului. În aceste condi ii, ei nu mai 
sunt sau sunt mai pu in disponibili pentru copiii lor. 

Pe acest fundal apar apoi probleme familiale foarte grave care-i afecteaz  profund pe copii: 
violen a intra familial , consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijen , la care se adaug  i 
importante caren e educa ionale -lipsa de dialog, de afec iune, inconstan  în cerin ele formulate fa  
de copil (treceri de la o extrem  la alta, de la o permisivitate exagerat  la restric ii foarte dure), 
utilizarea mijloacelor violente de sanc ionare a copilului pe motiv c  b taia-I rupt  din rai. 

Sunt i p rin i care privilegiaz  în mod exagerat rela ia afectiv  în detrimentul rolului educativ 
pe care ar trebui s -l aib  în raporturile cu copiii lor: nu le impugn niciun fel de interdic ii, dereguli, 
emitpu ine exigen e i caut  s  evite conflictele. Aceast  absen  cvasitotal  a constrângerilor 
(înafara colii) îl va determina pe elev s  adopte în coal  comportamente de refuz  a exigen elor 
profesorilor. 
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COLABORAREA COAL -FAMILIE 

- FACTOR DECISIV ÎN ACTUL EDUCA IONAL -  

 
Prof. înv. primar: VA A Florentina-Mirela 

coala Gimnazial  Giurgi a 
 

 

Educa ia este o ac iune la care î i dau concursul coala, familia, întreaga societate. Colaborarea 
între to i factorii educa ioali, în primul rând între coal  i familie este stringent .  

Comunicarea dintre coal  i familie trebuie s  fie eficient  i presupune o unitate în ac iuni i 
cerin e, având acela i el: binele copilului. coala trebuie s  g seasc  formele optime prin care cei 
implica i în acest proces de educare s  poat  s  gestioneze resursele umane, s  aib  cuno tiin e de 
psihologie i pedagogie, s  se poat  adapta rapid la managementul schimb rilor din societatea actual . 

În acest sens, coala poate participa i interac iona cu familiile elevilor, poate ini ia activit i 
utile în coala sau în afara acesteia, coala sprijin  actorii implica i pentru a se cunoa te pe sine i 
pentru a în elege normele moral-civice, poate îmbun ii calitatea vie ii i performan ele elevilor, 
poate forma abilit i de gândire independent  i critic  etc. 

Pentru a putea fi puse în practic  asemenea proiecte, trebuie conjugate eforturile tuturor p r ilor 
implicate: societatea cu realitatea ei situa ional , familia, coala cu structurile motiva ionale i 
proiective i, nu în ultimul rând, elevul, factorul con tient de importan a demersurilor întreprinse 
pentru cre terea educa iei sale. 

În rela ia coal  – famile trebuie s  existe rela ii de respect, de acceptare reciproc , de simpatie 
i admira ie reciproc , nu de suspiciune, nedumerire sau iritare i provocare. Rela iile dintre coal , 

elevi i familiile acestora trebuie s  fie bazate pe contact i colaborare, pe schimb de informa ii. Pentru 
atingerea unui nivel de calitate ridicat în eficientizarea rela iei coal -elev-familie, este necesar de 
abordat un stil empatic de comunicare între p r i, trebuie transpus în psihologia mental  a elevului 
astfel încât s  se produc  o apropiere între p r i. 

S  nu uit m c  a instrui este mai u or decât s  educi, tocmai în acest sens este nevoie de 
colaborare între coal  i familie. 

Familia exercit  o influen  deosebit de adânc  asupra copiilor. Rolul familiei este foarte 
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic .a. În familie 
se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, cinstea, 
sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele lucruri 
încredin ate.  

P rin ii trebuie s  vad  în noi un prieten, un colaborator, un om adev rat care îi poate ajuta prin 
atitudinea nep rtinitoare pe care trebuie s  o afi m. A adar, e o sarcin  a colii s  identifice situa iile 
problem  din familiile copiilor, s  dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului 
i s  con tientizeze c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în educarea copiilor.  

coala este interesat  s  colaboreze cu familia, s - i fac  din ea un aliat pentru ca ac iunea sa 
educativ  s  fie mai profund  i de durat . Colaborarea colii cu familia este necesar  i în vederea 
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unei inform ri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoa terea lui 
din toate punctele de vedere.  

Formele de colaborare a familiei cu coala sunt variate i fiecare cadru didactic are libertatea 
de stabili acele modali i care sunt mai eficiente. Pentru a-i ajuta în cunoa terea propriului copil, 
p rin ilor le-au fost aplicate chestionare, iar în timpul vizitelor la domiciliu le-am discutat cu fiecare 
p rinte în parte stabilind împreun  unde trebuie s  intervin  atât p rintele cât i profesorul în educa ia 
copilului. 
 Prin activit ile comune cu p rin ii, noi, profesorii încerc m s  colabor m cu familia pentru a 
observa la elevii no tri schimb ri pozitive atât în domeniul performan elor colare, cât i din cel al 
implic rii active în activit ile ce se desf oar  cu ei. 

 Modul în care coala rela ioneaz  cu familia are un rol importanta în dezvoltarea i 
maturizarea copilului, în formarea personalit ii acestuia i în conturarea concep iei lui despre lume 
i despre sine. Rela iile bune dintre coal , familie i comunitate sunt de cele mai multe ori în 

avantajul copilului aflat la diferite vârste. Dac  familia îl îndrum  cu tact i în elepciune pe copil, 
dac  îi stimuleaz  creativitatea, responsabilitatea i libertatea, doar a a îi poate deciziile în ceea ce 
prive te educa ia într-un mod benefic. 

 Exist  multe situa ii în care p rin ii plaseaz  problemele legate de educa ia copiilor printre 
cele mai importante ale lor. Sunt a adar, p rin i care creaz  i men in o rela ie strâns  cu coala. Se 
str duiesc ajuta i de c tre cadrele didactice s  creeze în mediul familial o ambian  prielnic  
dezvolt rii s n toase a copilului. Doar a a influen a favorabil  pe care o are coala asupra copilului 
continu  i acas . 

 Din p cate, exist  i p rin i mai pu in implica i în rela ia cu coala sau cu comunitatea i acest 
lucru se vede în educa ia i implicarea la coal  a copilului. O modalitate de a schimba acest lucru 
este interven ia colii de a g si cât mai multe i eficiente forme de colaborare, de atragere a p rin ilor 
într-un dialog eficace pentru formarea viitorului adult. 

În concluzie, to i p rin ii trebuie încuraja i s  profite de numeroasele oportunit i pe care le au 
pentru a deveni parte din via a colii i de a extinde sensul de comunitate în familiile lor. Noi, 
pedagogii trebuie s  g sim mijloace de a comunica i eviden ia experien ele evolutive ale copiilor la 
coal , trebuie s  preg tim un flux constant de informa ii de calitate îndreptate spre p rin i, astfel 

încât s -i determin m s - i reexamineze atitudinile fa  de rolul de p rinte i opiniile despre 
experien ele prin care trec copiii i s  abordeze mult mai preocupa i întreaga experien  colar . 

„Unele lucruri probabil se schimb , dar noi începem i sfâr im cu familia.” Anthony Brandt 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

 
Profesor Velicu Antoneta 

Liceul Teoretic “Carol I” Fete ti 
 
 
 

Educa ia este mi carea din întuneric c tre lumin . (Allan Bloom) 
 

Orice copil trebuie s  fie educat, educa ie care începe din copil rie, în primii ani de via .  
Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, 

pentru formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la 
coal  i apoi pentru continuarea educa iei acestuia pân  va deveni OM.  Este 

temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse aptitudini i preferin e. 
Consider c  un copil educat este acel copil care este crescut frumos, se 

adreseaz  i vorbe te respectuos cu cei de aceea i vârst  i cu adul ii. 
 Familia este direct responsabil  de “Cei 7 ani de acas ”, cea care ofer  

climatul socio-afectiv necesar trebuin elor elementare ale copilului i care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea cel înconjoar , primele norme i reguli de conduit . În  mediu  familial, 
copilul ar trebui s  înve e s  se cunoasc , înva  cum s  simt  fa  de ceea ce i se întâmpl  i cum 
reac ioneaz  ceilal i la sentimentele lui; experimenteaz  i recunoa te o gam  de sentimente i înva  
ce posibilit i de reac ie exist , înva  s  î i exprime speran ele i temerile.  

P rin ii sunt centrul universului unui copil, ace tia fiind exemplu moral i fizic al copiilor, 
deoarece a a cum ne cre tem i ne educ m copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor 
manifesta ei pe viitor.  

Dar, în acela i timp un p rinte va fi mereu speriat i se va întreba dac  procedeaz  corect în 
orice situa ie, dac  sfatul s u este bun sau nu pentru propriul s u copil. Un p rinte trebuie mai întâi 
de toate s  fie al turi de copilul s u, s  îl iubeasc  necondi ionat, s  îi ofere c ldur  i dragoste 
sufleteasc , s  îl îmbr i eze i s  îl fac  s  se simt  permanent în siguran , dar s  fie i cel care 
stabile te limite ferme. 

coala are rolul de a continua educa ia pe care un copil o are din primii ani de via , astfel 
p rin ii trebuie s  colaboreze cu coala prin întâlniri colective dintre cadrele didactice i asocia iile 
p rin ilor, reuniunile de informare a p rin ilor cu privire la diferite con inuturi i metode colare.  
Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a le 
stimula calitatea de om. 

Deci, trebuie spus c  cei doi factori educativi, coala i familia, trebuie s  aib  un singur  scop 
- formarea personalit ii umane integrale i armonioase. 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE 

 
Prof. Înv. Pre c. VELICU NICULINA 

Gr dini a Nr. 256, Bucure ti 
 

 

Familia, joac  rolul cel mai important în formarea copilului. Reprezint  baza satisfacerii 
nevoilor sale psihologice i sociale, prima rela ie cu societatea, cei care r spund de formarea 
tr s turilor caracteriale i morale, de împlinirea etapelor de cre tere i dezvoltare ale viitorului adult, 
de dezvoltarea ca OM al societ ii. 

Familia reprezint  un prim model de înv are în via . Astfel, de atitudinea celor din familie, 
depinde atitudinea copilului fa  de oameni, lucruri i tot ce-l înconjoar . 

Tipuri de familii i influen a lor asupra copilului: 

1. Familia democrat  – unde p rin ii î i exercit  autoritatea regresiv pe perioada 

cre terii i dezvolt rii copilului, acesta devenind un om al societ ii responsabil, s n tos psihic, 
în elept i echilibrat. 

2. Familia autoritar  – acei p rin i care î i pun copiii în fa a unui volum mare de 

sarcini, care s  corespund  aspira iilor lor, far  a ine cont de posibilit ile de achizi ii ale 
copilului. Acest climat sever, determin  modific ri de personalitate i se transpune la nivel 
comportamental prin apatie, indiferen  fa  de ceea ce trebuie s  fac  sau în ceea ce prive te 
rela ionarea cu cei din jur, atitudine de revolt . 

3. Familia permisiv  – cea în care p rin ii depun mari eforturi de a proteja copilul, de 

al menaja exagerat. În acest climat, se dezvolt  atitudini de îngâmfare, de supraevaluare, de 
exacerbare a eului. 

4. Familia indiferent  – cea în care p rin ii se sustrag de la responsabilitatea de 

educare a copilului, dându-i libertate deplin  i nep sându-i de copil. Astfel, acest copil nu va 
ti ce este bine sau r u, neavând un set de valori, prezentat de c tre p rin i. 

 „Cei apte ani de acas ” sunt opera p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. 

P rin ii sunt cei care iau decizii ce influen eaz  viitorul celor mici. Trebuie s -i îndrume pe cei 
mici; s  creeze reguli i limite pentru ace tia; s  interac ioneze corect i cu c ldur  cu ei; s  în eleag  
gândurile i sentimentele acestora în diferite situa ii; s  le ofere posibilitatea de a- i dezvolta empatia; 
s -i fac  s  în eleag , s  respecte i s  pre uiasc  opiniile celor din jur; 

Prezen a p rin ilor în educa ia i dezvoltarea copiilor, în egal  m sur , asigur  succesul 
dezvolt rii acestora. În cadrul familiei, copilul î i însu e te limbajul, dezvolt  procesele intelectuale 
ale copilului: observa ia, memoria, gândirea, aten ia. 

În cadrul familiei se poate dezvolta i consolida abilit i cât mai des, prin interac iune pozitiv  
cu copilul, punând în prim plan nevoile copilului, înaintea celor personale. 
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P rin ii au un rol esen ial în parcursul educa ional al copiilor lor. Copiii au nevoie s  fie 
stimula i, încuraja i spre înv are, implica i al turi de p rin i în activit i pre colare (pre colaritatea 
fiind urm toarea treapt  a educa iei copilului) pentru dezvoltarea emo ional , social  i cognitiv .  

Gr dini a este urm toarea treapt  a dezvolt rii copilului i are un rol esen ial al procesului. 
Esen ial  este existen a armoniei dintre cele dou  medii: familial i educa ional. Cel familial 
continuând s  aib  o influen  dominant  i permanent  a  spune în educa ia copilului. 

Gr dini a are un rol important în dezvoltarea i men inerea fluxurilor de comunicare i 
informare cu p rin ii. 

Jocul i lectura p rin ilor împreun  cu copiii lor, discu iile purtate acas  despre cele întâmplate 
la gr dini , discu iile cu educatoarea, vor avea efecte pozitive asupra motiva iei copilului de a înv a, 
asupra aten iei, crea iei, asupra comportamentului i a rezultatelor înv rii, a rezultatelor colare mai 
apoi. 

Copilul este veriga cea mai important  a unei familii! 
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Importan a educa iei în familie i coal  

                                   

 

Prof. înv. primar Venczel  Florina Simona  

coala Gimn. Petre N. Popescu - Vîn tori, Mure  

 

coala a însemnat întotdeauna pentru copiii din lumea întreag  i indiferent de vremuri o rela ie 
ambivalent . F r  coal  nu am fi fost niciodat  ceea ce suntem azi, nu am fi legat prietenii de-o via  
i nu am fi descoperit frumuse ea cunoa terii. Pe de alt  parte, coala a însemnat nu doar educa ie 

valoroas , ci i îngr direa jocului i a liberelor alegeri, care înseamn  de asemenea educa ie, dar într-
un ritm mai natural pentru fiecare.  

Unele dintre cele mai clare i frumoase gânduri despre educa ia timpurie vin de la Maria 
Montessori, un educator foarte la mod  ast zi. Ideile ei despre copii i educa ie stau la baza sistemului 
de educa ie Maria Montessori, foarte r spândit ast zi în gr dini ele din întreaga lume. Haide i s  
vedem ce a avut de spus Maria Montessori despre educa ie copilului pre colar i sper m s  g si i idei 
care s  v  ghideze propria educa ie pe care o oferi i copiilor vo tri. 

,,Copilul e o fiin  miraculoas  i sta trebuie s  fie gândul educatorului în fiecare zi.'' – Maria 
Montessori. 

Familia înseamn  în elegere, bucuria de a sta împreun , de a fi cu to ii in diferite ocazii, de a  
pleca in  vacan e. Ea este cea care mediaz  comunicarea cu celelalte  componente sociale, în special  
cu  coala. 

Factorii determinan i in dezvoltarea personalit ii copilului sunt coala si familia. 

 În cadrul familiei moderne se produc unele muta ii care constau în înlocuirea familiei format  
dintre  genera ii  cu  famila format  din dou   genera ii. 

 Cercet ri mai vechi dar si mai recente indic  faptul c  p rin ii, familia pot influen a 
dezvoltarea  copilului nu numai sub aspectul cre terii sale ci si  sub  aspectul form rii  intelectuale i  
a  coordonatelor personalit tii- aptitudini, caracter, motiva ie, afectivitate,  voin .  

 Al turi de familie si gr dini  i coal , joac  un rol important în devenirea noastr  psiho-
social . În aceast  component  a mediului se realizeaz  un ansamblu de ac iuni si activit i care   
integreaz  subiectul ca factor activ i care se desfa oar  sistematic, unitar organizat având un con inut 
cu necesit i, definit de societate, de metode, procedee si mijloace adecvate i fiind conduse de factori  
competen i  special  califica i. Este vorba a adar de educa ie care este considerat  factorul 
determinant, chiar hot râtor în procesul de modelare a personalit ii umane. Educa ia este cea care 
contureaz  i organizeaz  influen ele mediului asupra individului formându-le i adaptându-le la 
particularit ile de vârst  i individuale ale acestuia. Prin urmare educ ia face leg tura si mediaz  între 
poten ialitate de dezvoltare propus  de ereditate si oferta de posibilit i a mediului. 

 Prin educa ie se transmite si se asimileaz  un ansamblu de valori tiin ifice si umaniste, se 
formeaz  capacit i i calit i intelectuale care faciliteaz  constituirea nucleului valoric al 
personalit ii; 
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- se formeza profilul moral, subiectul moral care gânde te, simte i ac ioneaz  în spiritul unor 
norme si valori morale; 

- se constituie orizontul profesional, se formeaz  capacit i, deprinderi, priceperi necesare 
exercit rii unor profesiuni; 

- se formeaz  subiectu în dubl  ipostaz  - receptor si creator de frumos, stimulându-se 
sensibilitatea individului fa  de natur , art , societate; 

- se asigur  echilibrul func ional între componentele fizice si cele psihice ale personalit ii. 

 Concluzionând putem spune c  educa ia contribuie în cea mai mare m sur  la modelarea  
naturii umane  în  perspectiva  anumitor  valori acceptate  social. 
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Importan a celor 7 ani de acas  

Verde  Nicoleta – profesor pentru înv mântul pre colar 

coala Gimnazial  “Ion Creang ”,                                                                      
structura Gr dini a cu Program Normal Nr. 15, Ia i 

 

 

Baza educa iei unui copil se cunoa te, se vede din educa ia pe care o prime te în primii apte 
ani de via . Ace ti ani ai copil riei consolideaz  baz  educa ional  bun  cu o structur  stabil , 
ordonat  i disciplinat . Acesti 7 ani sunt definitorii în formarea caracterului i a personalit ii 
copilului.  Dac  este crescut i educat într-un mediu echilibrat din punct de vedere emo ional i ambii 
p rin i se ocup  de copil, acesta va avea o gândire s n toas  i va putea s  se integreze u or din punct 
de vedere social. 

Copilul, în perioada celor apte ani de acas , dac  va înv a ordinea, disciplina, buna organizare 
i în elegerea lucrurilor, socializarea, gândirea pozitiv   i constructiv , el va reu i s  devin  pe 

parcurs un om echilibrat, integru, responsabil i asumat. Acest lucru se realizeaz  dac  cei doi p rin i 
lucreaz  zilnic cu copilul lor.  

Cei apte ani reprezint  un proces de educare, de formare a unei baze informa ionale i 
emo ionale pe care copilul o va putea accesa oricând. 

Acest lucru nu se poate întâmpla decât dac  un copil este crescut într-un mediu unde i se ofer  
mult  iubire, aten ie, pace, echilibru, acolo unde este hr nit atât material, cât i emo ional, dar i 
spiritual. 

În mediul de acas  copilul înva , ce înseamn  o ierarhie din punct de vedere familial, dar i 
social; înva  s - i exprime emo iile; înva  adaptarea la mediu i la nevoile familiale; înva  reguli 
i rutine. 

Acest lucru îi contureaz  personalitatea i îi formeaz  caracterul, structuri pe care le va purta 
cu el toat  via a. Cei 7 ani de acas  reprezint  o amprent  foarte importan  pentru orice individ. 

Auzim de multe ori expresia: “Unde î i sunt cei apte ani de acasa?” 

Este o expresie destul de des întâlnit  dac  ne confrunt m cu o persoan  care are un 
comportament r ut cios, uneori deviant, care nu respect oamenii sau regulile sociale. 

Un individ care nu are o baza solid  a celor apte ani de acas  îi va fi foarte greu s  se integreze 
din punct de vedere social, dar i profesional. Societatea va respinge într-un mod natural i va face o 
selec ie natural  în ceea ce prive te educa ia unui individ. Amprenta celor apte ani, primii ani ai 
copil rieiî i va spune cuvântul pe toat  perioada vie ii unui individ. 

În primii ani ai copil riei, copilul înva  cum s  comunice în familie i mai apoi în societate. 
Copilul înva  s  fie responsabil, înva  s - i asume faptele, înva  reguli. În perioada celor apte ani, 
copilul are parte de suportul familiei, dar i de suportul institutional educational, care este gr dini a. 
Atât educa ia formal  cât i cea non-formal  contribuie la formarea viitorului adult. Copilul va înv a 
valori s n toase din punct de vedere moral,social i familial. 

O baz  s n toas , bun  va reprezenta un adult harnic, muncitor, responsabil, familist, etc. Dar 
toate acestea nu se pot întâmpla dac  micul copil nu are modele bune pe care s  le integreze. Un copil 
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mic va copia modelul de familie pe care îl are în fa a lui. El va copia i va absorbi ca un “burete” toate 
informa iile care se perind  prin fa a lui. Tot în anii copil riei, copilul va înv a ce este acela 
discern mânt, va înv a s  discearn  ce este bine de ceea ce este r u.  

Cei apte ani de acas  reprezint  baza unei piramide. F r  aceaat  baz  s n toas  nu putem 
construi o societate func ional , o societate s n toas  cu valori morale s n toase. 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

 
VERDE  RALUCA DIDA, 

GRADINI A CU P. P. NR. 21, DR. TR. SEVERIN 
 
 
 
 
Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

P rin ii i familiile au cea mai mare influen  asupra atitudinilor, comportamentului i reu itelor 
copilului. Un copil î i petrece mai pu in de 20% din timp la coal  i peste 80% din timp în compania 
p rin ilor, a familiei i a altor membri ai comunit ii – de aceea este important  colaborarea între 
p rin i, coal  i comunitate. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas ’’. Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia. Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i 

lectorate cu p rin ii. 
Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie : teoria profesionalismului i teoria 

schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional .      

Teoria schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal , un salariu 
asigurat, o competi ie restrâns . Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi 
considerat  ca f când parte din datoria profesional  a profesorului deoarece : p rin ii sunt parteneri 
ai colii , eficacitatea înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, 
p rin ii sunt responsabili legali de educa ia copiilor.  

Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel de colabor ri. 
Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare 
m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de coal  ( comportament 
civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste , corectitudine)  g se te un r spuns pozitiv în familiile unde 
aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

Una dintre cele mai importante preocup ri ale familiei i un punct comun pe care îl are 
aceasta cu coala este orientarea colar  i profesional .  

Cei mai mul i p rin i sunt bine inten iona i în alegerea unei coli pentru copilul lor.  

Dar de multe ori, buna inten ie i buna credin  sunt tocmai sursele gre elilor lor deoarece 
acestea nu in loc de competen . 
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Gre elile p rin ilor decurg uneori i din prea mare dragoste pe care o poart  copiilor. 
De aceea, între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare. Un parteneriat familie-
coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru to i cei ce particip  la acest demers. 

  Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru i 
colarul nostru. Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, 

ce îl intereseaz  i îl pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s   îl sustin  pe colar, în ce 
fel s -l motiveze. 

coala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societ i. 
Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. 
Misiunea colii estea ceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerin ele 

vie ii sociale. 
 
In concluzie, trebuie spus ca cei doi factori educativi, scoala si familia, trebuie sa aiba acelasi 

scop - formarea personalitatii umane integrale si armonioase. Pana la cuprinderea intr-o unitate de 
invatamant, rolul primordial in educatie il are familia. Odata cu inscrierea intr-o unitate de invatamant 
ponderea se schimba, rolul mai mare il are scoala, dar nici actiunea educativa a familiei nu este de 
neglijat. Intre actiunile educative ale celor doi factori exista mai degraba un raport de 
complementaritate decat de rivalitate, actiunea fiecaruia venind s-o completeze pe a celuilalt. 

 
 „Niciodat   familia  nu  a  fost  mai  solicitat   si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat   atât  de  

mare  ca  azi” – Boutin  i  During,  1994. 
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Metode i tehnici utilizate în cadrul lec iilor de desen                                                       
pentru dezvoltarea creativit ii elevilor în ciclul primar 

prof. înv. primar Sanda Vere  

 coala ,,Lucian Blaga” Jibou, S laj 
 
 
 

“ Nu pot spune decât un lucru: 
cât de gelos poate fi un b trân pictor fa  de gustul de culoare, 

de seninul compozi iei, de imagina ia, de sensibilitatea copiilor. 
R mâi pe gânduri cât de dotat este neamul românesc” 

(Henri Catargi) 
 
 
Piaget spunea, referindu-se la metodele active, c  metodele cele mai eficace sunt cel mai greu 

de aplicat. Dorin a multor profesori i înv tori este s  instruiasc  bine, în elegând prin aceasta, dup  
cum plastic se exprim  cineva, s  descopere copilul ca o cutie neagr  cu dou  orificii. Pe unul 
profesorul introduce materialul i apoi se a teapt  s  constate c  la ,,ie ire” apar tot atâtea constante 
câte au intrat. Este vorba de un ,,sofism al comunic rii-înv rii” (Lawrence- Stohorow), care 
presupune c  informa ia transmis  elevului este întotdeauna i integral înv at . În mod obi nuit nu 
exist  egalitate între ,,intrare i ie ire.” 

O reu it  educare a capacit ilor creative ar însemna s  fac  surpriza de a constata la  ,,ie ire” 
mult mai mult ca la ,,intrare”. Numai atunci elevul a ad ugat ceva la al s u, ceva nou i propriu fiin ei 
sale i a asimilat informa iile i instrumentele de a a manier , încât poate genera el noi informa ii. 

Strategia didactic  interpretat  ca mod de abordare a activit ii instructiv- educative, ca mod de 
combinare i organizare optim  a metodelor i mijloacelor didactice, a formelor de grupare în vederea 
realiz rii obiectivelor propuse, este responsabil  de stimularea poten ialului creativ. Fiind o 
component  important  a procesului instructiv-educativ, ea se subordoneaz  obiectivelor propuse. 
Stimularea potentialului creativ al elevului impune utilizarea unor strategii neprescrise care pun 
accentul pe antrenarea autentic  i plenar  a copilului.  

Formative din acest punct de vedere, sunt strategiile euristice care il implic  pe elev în 
activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de investigare a realit ii. La fel de importante 
sunt i strategiile creative care pun accent pe spontaneitate, originalitate, gândire lateral , divergent , 
analogic . Amândou  categoriile de strategii, au efecte deosebite în planul capacit ii de reflec ie, 
capacit ii anticipative, capacit ii evaluative, i în planul structurilor motiva ionale complexe.  Prin 
utilizarea lor permanent , vor fi interiorizate în timp i vor genera strategii individuale de cunoa tere 
proprii cercet rii i crea iei. 

Stimularea gândirii (convergent , divergent , lateral , analogic ) a imagina iei, dezvoltarea 
vectorilor creativi (trebuin  de cunoa tere, trebuin  de autoexprimare, trebuin  de autoafirmare, 
trebuin  de autodep ire, aspira iile înalte, motiva ia intrinsec  i cea cognitiv , capacitatea 
emo ional ) impun folosirea dominant  a metodelor bazate pe problematizare, pe ac iunea real  i 
fictiv , pe explorare. De i mai pu in formative, în raport cu creativitatea, metodele expozitive nu pot 
fi excluse. 

Metoda explica iei este utilizat  de înv tor pentru a familiariza denumirea însu irilor 
materialului de prelucrat, provenien , reguli de mânuire a instrumentelor de lucru folosite, 
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importan a i utilitatea confec ion rii obiectelor, caracteristicile principale ale acestora, arat  
procedeele de prelucrare a materialelor, reguli de prevenire a accidentelor. 

Explica ia înso e te demonstrarea în toate activit ile de predare atât pentru cunoa terea 
diferitelor opera iuni de lucru, cât i pentru cunoa terea materialelor i uneltelor folosite. În 
activit ile de consolidare, explica ia cap t  o pondere mai mare fa  de demonstra ie, întrucât multe 
din elementele activit ii sunt deja cunoscute de elevi. Aceast  pondere difer  de la o clas  la alta, 
c p tând un rol predominant la clasele a III-a i a IV-a. 

Explica ia are mai larg  utilizare în activit ile de verificare în care elevii lucreaz  independent 
i care ofer  înv torului posibilitatea s  aprecieze stadiul de formare a diferitelor deprinderi. 

Metoda explica iei se folose te la începutul activit ii sincronizându-se cu demonstra ia, dar se 
ivesc i situa ii în care înv toarea d  elevilor unele explica ii suplimentare în cursul activit ii, fie 
individual, fie mai multor elevi, îns  numai atunci când este absolut necesar. Pe cât posibil trebuie 
evitat  întreruperea activit ii copiilor pentru explica ii suplimentare, deoarece aten ia lor este distras  
i revin cu greu la tem , urmare fiind nerealizarea rezultatelor scontate. 

Explica ii se pot da i în ultima parte a activit ii cu prilejul analiz rii lucr rilor, ar tând în ce 
constau gre elile i cum pot fi ele îndep rtate. 

Metoda demonstra iei are o larg  utilizare la clasele mai mici deoarece la aceast  vârst  copilul 
are un caracter concret, precum i orienteaz  copilul asupra ac iunii ce o are de executat. Demonstra ia 
se folose te când se pred  o tehnic  de lucru nou , dar i atunci când copiii cunosc tehnica pe care o 
vor întrebuin a. 

Importan a i utilizarea demonstr rii ca metod  de predare în educa ia plastic , decurg din 
caracterul ei intuitiv, copiii având capacitatea s  perceap , s  cunoasc  nemijlocit felul cum se poate 
executa tema propus . Copiii din clasa I înva  mai u or s  execute o opera ie practic  sau un desen 
când v d cum se execut  demonstra ia. 

Demonstra ia este folosit  la începutul activit ii dup  ce s-a f cut în prealabil introducerea în 
activitate, precum i cu familiarizarea cu mijloacele de înv mânt folosite la activitate. Se repet  
procedeul apoi se trece la executarea lucr rii. 

În timp ce elevii execut  lucrarea, nu se demonstreaz  decât în cazul în care majoritatea 
întâmpin  dificult i în realizarea temei. Trebuie s  folosim în mod diferen iat, la fiecare copil acele 
metode care se potrivesc mai bine particularit ilor fiec ruia. 

La activit ile la care se urm re te creativitatea i imagina ia elevilor, unde elevii nu au modelul 
prezentat, înv toarea poate da un model unor elevi, dac  e necesar. În cazul în care se d  numai 
modelul ac iunii, unii elevi ajung la o executare mecanic , prin simpla imita ie, fapt pentru care în 
procesul form rii deprinderilor se folosesc explica ii verbale prin care ace tia s  fie orienta i spre ceea 
ce este esen ial în con inutul lucr rii, în timp ce elevii cu posibilit i de lucru realizeaz  lucrarea f r  
explica ii. 

Conversa ia se întrebuin eaz  în partea introductiv  pentru a activiza elevii, pentru repetarea i 
sistematizarea cuno tin elor, în scopul familiariz rii elevilor cu con inutul activit ii, pentru stabilirea 
motiva iei lucr rii, precum i pentru verificarea, fixarea i aprofundarea celor demonstrate, sau chiar 
spre convingerea dac  elevii efectueaz  în mod con tient lucrarea. Conversa ia se refer  la etapele ce 
trebuie subliniate i re inute în vederea realiz rii temei, evitând astfel verbalismul excesiv, în favoarea 
ac iunii elevilor.  O conversa ie prea lung  r pe te din timpul realiz rii temei i abate aten ia elevilor 
de la elementele esen iale. 

O bun  conversa ie presupune alegerea judicioas  i formularea clar  i precis  a întreb rilor, 
evitând întreb rile confuze, echivoce sau incomplete, întreb ri care oblig  pe înv toare s  adreseze 
alte întreb ri suplimentare. 

Întreb rile au menirea s  stimuleze în mod activ gândirea creatoare i imgina ia pentru ca ei s  
g seasc  r spunsuri în care s  cuprind  caracteristicile materialelor de lucru i unele leg turi între 
diferitele opera iuni care condi ioneaz  realizarea lucr rii. 

Metoda exerci iului este cea care ne ajut  s  rezolv m cu succes sarcina form rii priceperilor i 
deprinderilor de lucru la elevi. 
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Prin exerci iu elevii aplic  practic toate cuno tin ele însu ite la diferite discipline de înv mânt 
precum i din realitatea înconjur toare. 

 
În folosirea metodei exerci iului am urm rit respectarea unor condi ii: 
 
 Asigurarea cre terii gradate a dificult ilor în lucr rile ce urmeaz  a fi executate; 
 Am urm rit dezvoltarea gândirii i educa iei gustului artistic, a creativit ii, sporind gradul 

lor de independen ; 
 S  cunoasc  regula sau principiul teoretic care st  la baza exerci iului; 
 S  se asigure cunoa terea regulilor de igien  i de protec ie a muncii; 
 S  se preîntâmpine apari ia plictiselii i oboselii. 

 
Metoda observ rii independente const  în crearea momentelor pentru activit ile independente, 

dup  ce elevii au ajuns la un anumit grad de însu ire a priceperilor i deprinderilor i sunt înv a i cu 
autocontrolul. 

 
Tehnica Braistorming 
 
Etimologic “brainstorming” provine din  cuvintele “brain”- creier i “storm”- furtun , plus 

desinen a “ing”, specific  limbii engleze. În traducere fidel  ar însemna “furtun  în /pe creier”, 
efervescen , aflux de idei sau, mai degrab , o stare de intens  activitate imaginativ , fapt care i-a 
mai atras brainstormingului denumirea de asalt de idei. Esen a brainstormingului const  în separarea 
inten ionat  a actului imagina iei de faza gândirii critice obiective, ra ionale. De aici i-a dobândit el 
o alt  denumire: evaluare amânat  (sau suspendarea evalu rii). 

Iat , deci, dou  sinonime frecvente pentru brainstorming:asalt de idei i evaluare amânat . În 
fine i s-a mai spus “The bigyes” (filosofia marelui Da), întrucât în prima faz  se accept  necondi ionat 
toate ideile.  

 
Regulile brainstormingului: 
 
a. Aprecierile critice sunt interzise. Nimeni nu are voie s  fac  observa ii negative, s  conteste, 

s  se mire, s  aib  îndoieli asupra ideilor propuse. Interven iile de acest gen sunt distructive pentru 
imagina ia creatoare a grupului de brainstorming. 

b. Imagina ia s  fie total liber , iar ideile extravagante acceptate pe loc, încât e mai u or “s  
cumin e ti” o idee decât s-o g se ti. În brainstorming se spune prima idee care î i vine în minte, chiar 
dac  i se pare absurd  sau imposibil . 

c. Se cere cantitate.  
 
Explica ia este urm toarea: primele r spunsuri care ne vin în minte la o întrebare sunt cele la 

îndemâna tuturor, cele mai uzuale, prin urmare mai banale i neoriginale. Odat  ce le-am epuizat, 
dac  persever m, intr m în atmosfera rarefiat  a ideilor neobi nuite, care au din ce în ce mai multe 
anse originale, nemaiîntâlnite. E un postulat al brinstormingului. 

d. Sunt încurajate asocia iile neobi nuite de idei, combin rile i amelior rile solu iilor propuse 
de ceilal i. G sirea unor solu ii ingenioase însemn , în ultim  instan , corelarea unor elemente pe 
care nimeni nu le mai a ezase al turi, asociere inedit .  

În grupul brainstormingului, un r spuns al unuia poate s -i sugereze celui de al turi o asem nare 
i o asociere neobi nuit , imediat i s  o spun  preluând, deci, ideea precedent , pornind de la ea i 

sugerând alta, cu un pas mai departe. Aceast  regul  mai reclam  participan ilor s  combine dou -
trei idei pentru a ob ine alta nou .  

 
Pe scurt, iat  regulile brainstormingului de grup: 
1. Nu critica ideile celorlal i! 
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2. Da i frâu liber imagina iei! 
3. Produce i o cantitate cât mai mare de idei! 
4. Prelua i ideile celorlal i i ameliora i-le! 
Tehnica brainstormingului este conceput  în special pentru stimularea creativit ii în grup. O 

serie de procedee utilizate în cadrul acestei tehnici pot fi folosite cu eficien  i la nivelul individual. 
 
Procedee folosite în cadrul tehnicii brainstormingului 
Vom prezenta câteva procedee de stimulare a imagina iei, a a cum au fost v zute de A. Osleoru.  
 
1. Adaptarea  
Conform acestei metode am cerut elevilor s  se foloseasc  de experien a lor pe care s-o 

integreze apoi în actul creator, inând seama de faptul c  în materialele utilizate în cadrul orelor s-a 
mai lucrat i în orele anterioare: 

 Pe baza unor întâmpl ri reale le-am cerut elevilor s  redea prin desenare                   
aspecte din ceea ce au f cut în vacan a de var ; 

 În urma studierii unor lec ii de citire (Toamna de O.Goga), am cerut elevilor s  realizeze o 
lucrare cu titlul Toamna, folosind frunze i acuarele. 

În realizarea acestor compozi ii elevii au avut nevoie de volumul de cuno tin e diverse, care au 
constituit sursa de inspira ie în executarea i efectuarea lucr rilor. Asemenea surse pot fi, în primul 
rând, contactul nemijlocit cu realitatea înconjur toare, observarea independent  a acesteia, precum i 
informa iile pe care le au din c r ile de limba i literatura român  i cele de tiin e.  

J. Salinger spunea c   dac  vrem s  dezvolt m la elevii no tri creativitatea, atunci trebuie s -l 
l s m s  asculte via a, pentru c  aceasta este mai mare decât experien a noastr , a educatorilor, copilul 
trebuie s  vad  c  iarba este verde, nu s  i se spun  c  iarba este verde. El trebuie ajutat s  afle cine 
este, nu cum îl cheam .  

2. Modificarea 
 
Am folosit cu succes acest procedeu în lec iile de desen punând urm toarele întreb ri: 
 

 Îi putem da o form  nou ? 
 Îi putem schimba culoarea? 
 Ce alte schimb ri îi mai putem aduce? 

 

Transformarea unor texte citite, a unei legende într-un tablou executat de elevi. 
Ac iunile, întâmpl rile, momentele, aspectele din peisajele naturii despre care relateaz  textele 

de citire sau lectur , compunerile au pentru elevi sensuri diferite, trezesc sentimente, atitudini i tr iri 
de intensitate diferit , în func ie de experien a, de bog ia i diversitatea sentimentelor, de 
prospe imea impresiilor i reprezent rilor fiec ruia. 

Exemplu: Am citit poezia Prim vara de V. Alecsandri.  
Sarcin : Alc tui i un tablou dup  impresiile pe care vi le-a creat lectura acestei crea ii. 
Aceste exerci ii au preg tit elevii pentru transformarea unor versuri semnificative, în tablouri 

imagini i invers. 
Analiza contrastiv  este un procedeu de dezvoltare a jocului liber, al fanteziei contrastive i al 

asociativit ii contrastive cu mare valoare euristic . 
Exemplu: Am prezentat un tablou reprezentând anotimpul cel mai luminos i plin de via . 
Sarcin : Efectua i un tablou din care s  reias  exact contrariul celui prezentat. 
Dup  discu ii le-am ceut s - i imagineze un tablou exact contrar celui avut în fa . 
În orele de citire i compunere s-au f cut astfel de analize de texte. Rolul elevului a fost cel de 

a-l transpune sub form  de imagini pe coal . Se porne te de la expresia dominant  a tabloului: lumina 
str lucitoare a soarelui, pomi înflori i etc., i se trece la contrariul luminii: negur , întuneric, copaci 
goi. 
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3. Combinarea de elemente, de gusturi, de idei - orice gen de combinare este îns i esen a 
actului creativ, c ci nimic nu apare din senin. Orice teorie, orice crea ie artistic  pleac  de la date 
existente, pe care le asociaz  în moduri pe care nimeni altul nu le gândise. 

Exemplu: Am dat elevilor s  combine cum doresc materialele date (conuri de brad, hârtie 
glasat , plastilin ), astfel încât s  se ob in  lucr ri frumoase i interesante. 

4. Ce putem înlocui? Este de fapt metoda “încerc rii i erorii”, a taton rii succesive, una din 
cheile experiment rii tiin ifice: cele mai multe descoperiri i inven ii din tiin  i tehnic  au în 
spatele lor o munc  tenace de sute i mii de încerc ri. 

De exemplu, în una din compozi iile aplicative, câ iva dintre elevi nu i-au adus boabele de 
piper (material necesar realiz rii girafei din morcovi). Am g sit- îns - câteva solu ii, înlocuind 
boabele de piper cu desenarea cu ajutorul cariocilor, a ochilor i a petelor de pe corp. De aici, i din 
multe exemple similare, se desprinde inventivitatea micului colar, viitorul inventator de mîine. 

Acestea sunt cîteva din metodele cele mai valoroase pentru educarea poten ialului creativ. 
Mijloacele didactice intuitive, mijloacele tehnice, noile tehnologii educa ionale sprijin  i 

mobilizeaz  activitatea elevului, declan eaz  i men in aten ia, genereaz  intense st ri motiva ional-
afective, favorabile înv rii. Alternarea adecvat  a activit ii frontale cu activitatea pe grupuri i cu 
cea independent , individualizat  i diferen iat  formeaz  receptivitatea fa  de comunicarea 
interpersonal , fa  de valorile exprimate de ceilal i, favorizeaz  asocia iile de idei, analogiile. 

Evaluarea, component  important  a procesului instructiv-educativ, ofer  dasc lului informa ii 
despre cuno tin ele de care dispune copilul, despre modul în care realizeaz  aceste cuno tin e în 
rezolvarea sarcinilor în care se implic , despre capacit ile pe care le are i – nu în ultimul rând- 
despre poten ialul creativ. 

Integrarea permanent  a actului evaluativ în lec ii, îl obi nuie te pe elev cu efortul, îi educ  
capacitatea de efort, îi formeaz  calit i de voin  care îl vor sus ine în viitoarele demersuri emotive: 
perseveren , spontaneitate, independen . 

Prin modul în care evalueaz , prin criteriile pe care le folose te, dasc lul cultiv  capacitatea de 
autoapreciere. Cerin ele i criteriile ei vor deveni în timp, prin interiorizare, cerin e i criterii interne 
ale copilului. 

Aprecierea cadrului didactic influen eaz  imaginea de sine a copilului. Utilizarea permanet  a 
evalu rii, implicarea copiilor în sarcini pe care trebuie s  le rezolve i înt rirea pozitiv  sau negativ  
a modului de rezolvare îl familiarizeaz  cu atitudine evaluativ  a celor cu care va rela iona mai târziu 
(grup de prieteni, grup de lucru, societate în general). 

Modul de apreciere al înv toarei genereaz  în copil st ri afective care se asociaz  st rilor 
declan ate de îns i activitatea pe care o desf oar , de sarcinile pe care le realizeaz . 

Mai mult decât orice activit i, activit ile incluse în domeniul “educa ie estetic ” (educa ie 
plastic  i educa ie muzical ), constituie cadrul i  mijlocul cel mai generos de activare i stimulare a 
poten ialului creativ. Am prezentat deja ideea unor cercet tori în acest domeniu, conform c reia 
educarea creativit ii în domeniul artistic este primordial . Arta îl preg te te pe copil s  tr iasc  în 
frumuse e, în armonie, s  respecte frumosul i s  vibreze în fa a lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, 
culorile, formele plastice sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorin elor, a a tept rilor, 
rela iilor cu ceilal i, a problemelor. Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare 
curajoas  i cu tiin  a problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a spa iului în care 
tr ie te i se joac , de automodelare. 

Reluând ideea lui Gramsci, c  arta este un educator pentru c  este  art , profesorul I. Neac u 
precizeaz : “Prin bucurie i prin tr ire, elevul va reasimila în adâncime i în l ime frumosul i 
armoniosul, prezente ca paternitate i realitate, ca sensibilitate i ra ionalitate” [1] 

Prin art  se dezvolt  sensibilitatea senzorial , dar i cea artistic  i delicatea ea 
comportamental .Sensibilitatea artistic  se construie te pe baza afectivit ii, intui iei i fanteziei, în 
func ie de m iestria educativ  a adultului i de caracteristicile mediului în care se formeaz . De i, 
determinat  genetic, ea se modeleaz  prin educa ie, pentru c  “personalitatea copilului este rezultanta 

1 Neac u, I.,Motiva ie i înv are, E.D.P., Bucure ti, 1978 
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ac iunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu i de educa ie, iar ea nu se poate configura adecvat 
prin considerarea i ac iunea lor paralel ” [2] 

Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat colarului. Acest limbaj are 
misiunea de a echilibra i de a armoniza rela iile copilului cu natura, cu sine. Adultul nu va cere 
copilului s  reproduc , s  execute cu m iestrie asem narea, pân  la identificare, cu înf i area naturii, 
care oricum este, în mod permanent, alta. Dac  ar ac iona a a, ar face din copil un inapt în ceea ce 
prive te crea ia artistic , l-ar îndep rta de art  i l-ar înstr ina de propriile posibilit i creative.  

Rolul adultului este de încurajare, de sensibilizare a copilului în fa a frumosului, de 
instrumentare a acestuia cu limbajul i opera iile specifice artei plastice. Procedând astfel i dovedind 
empatie i respect necondi ionat, adultul îl ajut  cu adev rat pe copil s  se autodescopere, s  se 
armonizeze cu sine, s  descopere i s  rezolve probleme de compozi ie i de tehnologie artistic . 
Cunoscând limbajul artei plastice, precum i particularit ile individuale, înv torul poate ac iona 
stimulativ în vederea dezvolt rii poten ialului creativ al copilului. 

Se impune cu obligativitate descoperirea i exersarea predispozi iilor artistice care sunt aproape 
generale: 

 sim ul culorii, actualizat treptat în  prezen a atributelor cromatice ale naturii (culori calde, 
culori reci, pete fuzionate, pete vibrate, pete plate) se manifest  la to i copiii; la cei real dota i se 
manifest  printr-o voluptate ie it  din comun pentru culori în acorduri str lucitoare, nea teptate; 

 sim ul formei se manifest  prin pornirea l untric  de a aprecia mental sau cercetând cu 
mâna înainte de a o fixa pe hârtie; 

 sim ul ritmului are o nuan  de echilibru fizico-comportamental , dar i de armonie; se 
manifest  prin respingerea energic  a uniformit ii, ritmul liniilor, culorilor, formelor va deveni i 
reflecta ritmul demersurilor psihice. 

De i nu este artist, colarul elaboreaz  plastic cu o pl cere imens . Lucrând cu pensula sau cu 
creioane colorate, manifest  o atitudine de uimire în fa a propriilor produse. Este preludiul viitoarei 
conduite creative. Adultul îl va instrumenta pe copil cu principalele elemente de limbaj plastic i îl 
va stimula s  le reproduc , s  le transforme (prin modific ri, disocieri, omisiuni, deform ri, alungiri, 
exager ri), s  le asocieze (prin  juxtapunere, multiplic ri, asambl ri, suprapuneri). 

Aceste elemente sunt: 
 punctul plastic, static sau dinamic, pe care colarul mic îl va multiplica, supradimensiona, 

antrena în mi care, va opera cu puncte pe care le va concentra  sau risipi, distribui egal sau inegal; 
 forma plastic  spontan  (creat  prin scurgere, stropire, pulverizare) sau elaborat  (prin 

analiza, asamblarea formelor naturale); aceste forme plastice vor fi supuse  descompunerii, 
amplific rii, combin rii unor elemente ale întregului; 

 culorile sunt supuse opera iilor de amestecare, juxtapunere, contrastare (contrastul culorii 
în sine, contrastul complementar, contrastul simultan, contrastul de cantitate); 

 linia- colarul înva  s  exprime prin linie energie, mi care, spa ialitate, s  separe, dar s  
i unifice; 

 compozi ia plastic  rezultat  din armonizarea rela iilor dintre elementele compozi ionale; 
 spa iul plastic rezultat din ordonarea unitar  i expresiv  a elementelor plastice. 

Elementele de limbaj plastic vor fi îmbinate cu cele de tehnic : 
 dactilo-pictura confer  flexibilitate, abilitate în folosirea degetelor i favorizeaz  

armonizarea culorilor prin combinarea lor; 
 tehnica tamponului îi confer  copilului libertate în alegerea materialelor i mijloce te 

fuzionarea culorilor; 
 tehnica tampilei poate fi aplicat  i în lucr rile colective; suportul tampilei este variat, 

ceea ce genereaz  receptivitatea copilului la posibilit ile oferite de natur ; 
 tehnica conturului permite ordonarea elementelor compozi ionale, echilibrarea 

compozi iei; conturul i culoarea se sus in reciproc; 

2 Ibidem 
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 tehnica pieptenelui implic  un studiu despre linii orizontale, verticale, oblice, ondulate, 
totul conducând la efecte deosebite; 

 tehnica scurgeri i sufl rii dezvolt  sensibilitate pentru armonia cromatic . 
Toate aceste con inuturi i opera ii specifice educa iei plastice sunt interiorizate i, mai târziu, 

aplicate în alte acte creative.                                                
Dup  ce elevii au fost familiariza i cu materialele pe care le vor folosi: bloc de desen, acuarele, 

pensul , cârp , pahar etc., prin joc, am pornit la înmuierea pastelor de acuarele, a ezarea pastei din 
tub pe palet , în cazul culorilor tempera; i-am îndemnat la exerci ii de trasare a liniilor i punctelor 
cu pensula pe foaia alb , trasarea într-o singur  direc ie a unor linii sau pete de culoare. 

Prin desenele tematice: “Baloane”, “Peisaj cu copaci”, “Toamna”, - efectuate în acuareal , 
gua  sau creioane colorate, am dat copiilor posibilitatea de a folosi cuno tin ele însu ite, precum i 
cele cu care au intrat deja în coal , îndemânarea, priceperea în mânuirea culorii. 

Exerci iile- joc, propuse elevilor din clasa I, au reu it s  îmbog easc  bagajul de cuno tin e, 
priceperi i abilit i cu care au intrat în coal , iar elevilor din clasa a III-a, le-am dat posibilitatea de 
a folosi cuno tin ele însu ite în realizarea de lucr ri variate. 

Întrucât elevii au fost familiariza i din gr dini  (cei din clasa I) cu cuno tin e legate de 
mânuirea pensulei, acuarelei, culori principale, cu diferite tehnici de lucru, posed  anumite priceperi 
i îndemân ri, s-au ob inut lucr ri variate. De la lucr ri care aveau câteva pete de culoare sau linii, 

pân  la o îmbinare original  a elementelor, de la una sau dou  culori, pân  la folosirea a patru-cinci 
culori, respectiv, nuan e, marea majoritate  a copiilor încercând s  acopere spa iul alb al foii de desen. 

Faptul c  ace ti copii provin din medii diferite, c  unii dispun de un C. I. destul de redus, n-a 
împiedicat manifestarea spontan  a imagina iei copiilor. Desenele copiilor nu reprezint  întotdeauna 
obiecte noi, nu se disting prin originalitate, se remarc  totu i flexibilitatea adaptativ  i elaborarea 
produselor. Se fac referiri la elemente concrete ale realit ii, elemente observabile (plante, animale, 
construc ii, mijloace de transport). 

Desenele lor ilustreaz  specificul gândirii copiilor de vârst  colar  mic , caracterul intuitiv al 
acestora, dependen a de imagina ie a opera iilor gândirii. 

Tema plastic : “Cunoa terea culorilor”, a prezentat un interes sporit pentru elevi. Antrenându-
i în jocuri ca: “Trenul culorilor”, “Ce putem ob ine?”, “Povestea culorilor calde i reci”, prezentând 
i plan e în acest sens, a sporit intersul i curiozitatea copiilor în aceste exerci ii-joc de ordonare a 

culorilor, de juxtapunere de pete diverse, pe grupe de dou  culori (cald-rece; închis-deschis) sau culori 
complementare. 

Subiecte ca: “Toamna” sau “Jocul copiilor”, în care s-a urm rit folosirea culorilor primare cu 
pasaje de alb, negru sau gri valoric, exprim  mai pu in mânuirea culorilor cerute, copiii întâmpinând 
greut i în redarea figurii umane, acest aspect ac ionând- parc - inhibant asupra modului de redare a 
elementelor propuse. 

Subiecte ca: “Ploaia” sau “În cosmos” vin s  sublinieze modul de folosire a culorilor semene, 
calde sau reci. Subiectele propuse au fost preg tite prin material didactic adecvat: plan  cu culori 
calde i plan  cu culori reci, reproduceri dup  opere de art , diapozitive.  

Modific rile calitative de culoare ob inute prin fuzionare, tonuri, ruperea tonurilor, ofer  
copiilor multe exerci ii-joc în care imagina ia lor este intens solicitat . 

Subiecte ca: “Marea”, “Cerul înstelat”, “Poiana cu flori” etc., permit elevului asocierea lumii 
realului cu lumea basmului. Am venit în sprijinul elevilor – la aceste teme- prin exerci ii-joc de 
fuzionare a culorilor, exerci ii de interpretare a formelor ob inute prin fuzionare. 

Colajul din diverse materiale colorate- hârtie, textile, plante uscate etc.- îmbinat cu colorarea 
suprafe elor r mase albe, pune copilul în situa ia de a face diverse exerci ii de gândire, de a recurge 
la brainstorming, pentru a îmbina aceste materiale spre a ajunge la ceva util. Jucându-se cu aceste 
materiale, elevul prins într-o munc  felurit  spre atingerea scopului s u, investe te imagina ia de care 
dispune. Copilul ajunge la concluzia c  se pot ob ine lucr ri utile, c  poate folosi culoarea pentru 
redarea ideilor sale. 

Temele plastice de utilizare a liniilor i punctelor ofer  copilului posibilitatea de a da mai mult  
expresivitate lucr rilor sale, de a dep i acele cli ee stereotipe de case, pomni, cer etc., care apar 
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frecvent în desenele lor. Posibilitatea de a le trasa în creion, pensul , be i or, carioca, pix, grosimile, 
respectiv, dimensiunile diferite, îmbog esc bagajul de cuno tin e, priceperi, îndemân ri prin care 
elevul poate realiza o compozi ie. Teme plastice adecvate: “Dealurile”, “Valurile m rii” dovedesc 
acumul rile cantitative i calitative ale elevilor. 

Ca suport pentru îsu irea acestor cuno tin e am folosit diapozitive adecvate, reproduceri dup  
opere de art , timbre, demonstra ia tras rii acestora. 

Tema plastic : “Tonuri, ruperea tonurilor, monocromie” am abordat-o prin exerci ii-joc de 
ob inere a tonurilor, respectiv, diferen ierea tonurilor i culorilor: “Ce culoare folosim?”, “Cu ce se 
aseam n ?” 

Subiecte ca: “În acvariu”, “Copaci desfrunzi i”, realizate în carioca, lumânare, acuareal , au dat 
copiilor posibilitatea de a- i l sa liber  imagina ia, ob inând satisfac ii. 

Întrucât nu to i copii dispun de aceea i îndemânare, de acelea i deprinderi sau posibilit i, în 
cadrul fiec rei teme am oferit, pe parcursul aceleia i ore de compozi ie câte dou  subiecte, elevii fiind 
grupa i în dou  categorii. Astfel, copiii la începutul semestrului mânuiau greu culoarea, deci 
deprinderile, priceperile i abilit ile erau slab dezvoltate, au avut posibilitatea s  realizeze lucr ri 
prin care s  ias  i ei în eviden , copilul având i el satisfac ie în munca sa. 

Deoarece linia, ca element de limbaj plastic, nu este o noutate pentru copil, aceast  tem  a fost 
abordat  cu mai mult curaj. 

Punctul, de asemenea, element de limaj plastic cunoscut, permite îmbin ri originale între linie, 
punct, pat  de culoare, în compozi ii ca: “Roiul de albine”, “Crângul cu flori”, “Decorarea unei rame” 
etc. 

Tratarea pictural  cu folosirea a  cel mult trei culori, prin subiecte ca: “Prim vara”, “Chipul 
rii”, permite o îmbinare a cuno tin elor însu ite i o materializare a imagina iei copilului. Aceast  

tem  ofer  exerci ii adecvate de antrenare a imagina iei, a flexibilit ii adaptative, materializate în 
subiecte cu forme spontane  prin stropire, scurgere, suflare i completarea apoi cu culoare pentru a 
defini formele ob inute. 

Niciodat  o mân  sau o minte inert  nu poate produce fantezii, nu poate crea. În sus inerea 
acestei idei am considerat volumul de cuno tin e, priceperi i deprinderi, necesar actului de crea ie. 

Rezultatele ob inute în acest sens au avut ca punct de plecare jocul sau crearea unei atmosfere 
specifice pentru ca limbajul plastic s  devin  accesibil colarului mic. Jocul a canalizat aten ia, 
puterea de concentrare, a sus inut munca elevului, chiar dac  nu a putut ajunge întotdeauna la lucr ri 
din care s  rezulte noutatea. Am considerat c  în acest fel gândirea divergent  va avea materialul 
necesar cu care s  opereze, respectiv, fluiditatea va caracteriza lucr rile viitoare ale copilului. 

Un alt aspect prin care am urm rit dezvoltarea imagina iei copiilor au fost exerci iile de 
antrenament fie la începutul lec iilor, fie în lec ii anume, afectate unor astfel de exerci ii. 

Datorit  faptului c  unele desene executate în primul semestru la clasa I au avut aspectul de a 
fi neterminate, am îndemnat elevii s  g seasc  noi elemente cu care le pot îmbog i sau s  intervin  
prin treceri de culoare, nuan e, tonuri. 

Acest tip de exerci ii-joc scot în eviden  posibilitatea de a dezvolta i educa capacitatea 
copilului de a împlini i îmbog i forma dat , urm rind antrenarea unor factori ai creativit ii ca: 
originalitatea, flexibilitatea, elaborarea, sensibilitatea la aplica ii, umorul, dar în acela i timp, ele se 
constituie ca ni te exerci ii-test prin care am urm rit reglarea activit ii mele. Gândirea elevului este 
solicitat  în a g si solu ii imediate, în a- i forma o atitudine corect  fa  de munc , de a se preg ti 
pentru ni te situa ii similare în via . Revenirea asupra unor teme pune în relief evolu ia în activitatea 
desf urat . 

Intervine, în cazul unor copii, banala lene, refuzul de a pune gândirea i imagina ia s  lucreze. 
În exerci iile de tipul: “Se dau câteva linii, continua i pentru a ob ine un tablou cu dealuri!” sau “Se 
dau câteva puncte, ob ine i un câmp cu flori!”, se observ  comoditatea unor copii de a se str dui s  
ajung  la final, rezultat al unei imagina ii reduse. 

Înterven ia mea a constat în a g si modalit i de a pune elevul în situa ia de a lucra, de a gândi. 
Am încercat s -i ajut, aranjând în b nci elevi care ob in lucr ri reu ite, al turi de cei cu rezultate slabe 
în acest sens, am încercat s -i ajut prin demonstra ii privind modul de înmuiere a pastelor de acuarele 
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i întinderea culorii, prin punerea elevului în situa ia de a gândi ce elemente ar mai putea ad uga 
lucr rii sale, ce culori ar mai putea folosi. 

Ob inerea unor forme spontane prin pat  umed , interpretarea lor este un alt tip de exerci iu-joc 
care d  libertate imagina iei copilului. Interpretarea lor prin asem narea cu lumea real  se bazeaz  pe 
produc ia divergent  a copilului, pe inteligen a creatoare. 

Pornind de la culoarea suportului cu dou  sau mai multe culori, balansând suportul, ele au 
fuzionat. Privind forma care a luat na tere, aceasta sugereaz  fiin e fantastice, obiecte, p s ri, urmând 
s  delimiteze, completând fondul cu o culoare. Astfel, elevul ajunge la lucr ri originale, combin  
liber, se solicit  imagina ia, analogia, modelarea. 

Exerci iile–joc pentru realizarea unor fiin e i lucruri fantastice sau utile, alc tuite din elemente 
disparate, dar cunoscute, cu scopul de a înf ptui o form  nou , original , sunt atractive pentru copii. 
Exerci iile-joc încurajeaz  antrenarea poten elor de exprimare a elevilor. 

Imagina ia creatoare are ca punct de plecare întrebarea-problem . Aceasta pune copilul în 
mi care, îl face s  caute, s  încerce, s  fac  presupuneri, care necesit  o perpetu  acumulare de 
ipoteze, proiecte. O problem  odat  formulat  devine o cale deschis  spre ac iune, incitând 
curiozitatea i contribuind la dezvoltarea independen ei în gândire i ac iune a elevului. Se deschide 
posibilitatea de a gândi imaginativ. 

Antrena i s  proiecteze lumea obiectelor înconjur toare, elevii reu esc s  stabileasc  noi rela ii 
între fapte i idei, noi aranjamente de elemente i noi elemente organiza ionale. Îndemnând copilul 
s  cerceteze mediul înconjur tor i s  descopere în contururile din preajm  asem n ri cu figura 
uman , elevul uit  astfel de propriile nepriceperi de a desena i va dep i starea de inhibi ie. 

Atr gând elevii în lumea basmului i propunându-le a fi soarele i luna, ca  personaje fantastice, 
le-am cerut s  deseneze “P durea vr jit ”, folosind culori primare, linia în duct continuu. Elevul nu 
se gânde te astfel la dificult i tehnice, c ci este mânat din dorin a de a da via  i atitudine copacului 
vr jit i va abandona micile lui automatisme sau scheme, precum i marile temeri. 

Subiectul propus trebuie s  fie generos i familiar. Elevul descoper  cu ochiul i cu mintea sa 
noile fe e ale realit ii i le confer  o identitate nou . Se va servi de ea pentru a exprima gânduri, 
sentimente, se va îndep rta de scheme fixe, de gestul mecanic i va înv a s  priveasc  în mod creator. 

Construirea figurii umane cu ajutorul figurilor geometrice, dup  ac iunea de umanizare a unor 
fiin e, obiecte sau fenomene din alte regnuri, dup  ce am determinat elevul s  deseneze ceva mai mult 
decât un om, l-am ajutat s  descopere importan a i frumuse ea geometriei. 

Exerci iul se adreseaz  intelectului, spiritului, capacit ii de observa ie, exercit  o influen  
dezinhibatoare, este util pentru dezvoltarea dexterit ii, puterii imaginative i constructive. 

Modificarea cea mai mic  poate determina trasarea unor forme radical deosebite ale unui lucru 
sau ilustrarea complet diferit  fa  de canoanele vârstei, pentru o idee sau alta, ducând la ob inerea 
unei lucr ri de calitate superioar , dac  tim cum s  cerem elevului s  ob in : 

 o alt  culoare; 
 o nou  întrebuin are; 
 o alt  form ; 
 alt mod de prezentare; 
 alte schimb ri ce pot fi ob inute. 

 
Pornind de la simpla pat  de cerneal , am cerut elevilor c  creeze cât mai multe imagini. Aceste 

interven ii adaptative creatoare pot fi folosite pornind de la întrebarea: “Ce imagine ob ine i ?” 
Îndrumarea copiilor s  vad  semnifica ii acolo unde, aparent, lipsesc, contribuie la dezvoltarea 
spiritului de observa ie, care poate determina un anumit stil de cunoa tere a fiec rei persoane în parte. 

Viitorul creator este înv at s  priveasc  familiarul drept original i originalul drept familiar. 
Exerci ii de genul: “Cu ce se aseam n  ?”, folosite în etapa preg titoare a lec iei, stimuleaz  
imagina ia prin analogia elementelor. Un efect deosebit asupra imagina iei creatoare îl au basmele, 
atât de îndr gite de copii. Prin prezentarea lor expresiv , transpunând copilul în lumea pe care i-ar 
dori-o lucr rile cap t  ceva din fantezia lor. 
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Limbajul sunetelor are un efect stimulator asupra  muncii de crea ie a elevului. Melodii adecvate 
vârstei: “Înfloresc gr dinile”, “Vine, vine prim vara”, sus in activitatea lor, dând un aspect luminos 
lucr rilor, determinând îmbin ri originale de elemente i culori pastelate.  

Prin jocul tampilelor, realizat pe muzic , elevii au redat ritmul perceput de ei. O continuare a 
muncii din clas  a constituit-o activitatea  în cercul de pictur . Elevii au venit cu curiozitate crescând , 
muncind pasiona i pentru finisarea muncii lor. Continuând temele plastice, am încercat o aprofundare 
a cuno tin elor prin activitatea cercului. Elevii au sim it nevoia s  arate c  aceste activit i sunt 
atractive, prin prezen a lor. 

De altfel, cercul de pictur  a fost constituit dintr-o grup  de elevi care au ob inut în cadrul 
lec iilor curente lucr ri reu ite. Le-am dat astfel posibilitatea s - i aprofundeze cuno tin ele însu ite, 
s - i valorifice mai bine poten ialul creator. 

Încercând s  creez posibilitatea unor satisfac ii deosebite copiilor, am planificat teme ca: “ ara 
mea”, “Prim vara”, S rb toarea prim verii”, realizate printr-o gam  larg  de tehnici: 

 pictur  pe sticl ; 
 pictur  pe pânz ; 
 pictur  cu pensula; 
 pictur  cu cear ; 
 dactilopictur ; 
 pictur  cu palma. 

Rezultatele muncii fiec rei ore am încercat s  le pun în eviden  prin analiza lucr rilor, 
desf urate sub form  de joc- “De-a criticii într-o expozi ie”, prin  expunerea lucr rilor reu ite la 
expozi ia din clas , prin expozi ii personale ale unor elevi talenta i, prin folosirea unor lucr ri 
pentru amenajarea spa iului colii.  
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Rolul familiei în educa ia copilului 

 
Prof. înv. pre colar: Verive  Vasilica - Alexandra 

,,Eu sunt câte pu in din tot ce am întâlnit.” (Homer) 

 

Plecând de la afirma ia conform c reia ,,în f urirea omului este important mai întâi nu a-l 
instrui, ceea ce este ceva zadarnic dac  ajunge doar o carte care merge; este nevoie s  fie crescut, 
educat, pentru a-l aduce la în l imea unde nu mai sunt lucruri, ci chipurile n scute din nodul divin 
care leag  lucrurile (Antoine de Saint -Exupéry), pot spune c  ,,cei apte ani” de acas  î i pun 
amprenta pe evolu ia comportamental  i psihic  a fiec rui copil.   

Astfel, familia este primul factor care formeaz  copilul într-o perspectiv  multidirec ional , 
aceasta are menirea de a-i forma copilului primele conduite. Familia reprezint  mediul cel mai natural 
cu putin  i care exercit  o influen  imens , de multe ori în mod implicit, ascuns, indirect. Copilul 
,,absoarbe” din mediul familial primele impresii, formându- i comportamentul prin imita ie i 
contagiune direct . Astefl, este necesar ca p rin ii s  ia parte la via a copiilor lor în institu iile de 
înv mânt. (Cuco , 2006) 

Familia poate fi comparat  cu o mic  societate cu regulile ei specifice având în vedere c  are 
un impact i un echilibru puternic asupra copilului. Astfel, ajungem la binecunoscuta expresie „cei 7 
ani de acas ”, care formeaz  personalitatea i comportamentului copilului. 

Colaborând cu copilul, implicându-l în activit ile zilnice i înv ându-l normele de convie uire 
social , acesta va fi la rândul s u un bun exemplu atât în familie cât i în societate.  

Cei care dau na tere noilor genera ii de copii se dovedesc, în foarte multe cazuri,  insuficient 
preg ti i pentru asumarea rolurilor parentale. Astfel, cre terea copiilor este transferat  de c tre p rin ii 
biologici ai acestora spre alte persoane: bunici, fra i, m tu i etc. În aceste condi ii, p rin ii î i cunosc 
destul de pu in copilul i care este punctul de la care porne te zborul s u în via . (Stan, 2014) 

Este binecunoscut faptul c  „mediul familial ocup  un loc aparte în ansamblul mediilor 
educative. Cronologic vorbind, el este primul mediu educa ional pentru fiin a uman .” (Pan uru, 
2008, p.96) 

Emil P un si Dan Potolea (2002, p. 237) sus in c  „dezvoltarea copilului este dependentã de 
calitatea rela iilor dintre el i p rin ii lui.” Prima grij  a p rintelui trebuie sã o reprezinte identificarea 
nevoilor copilului. Cunoscându- i bine copilul, p rin ii vor ti ce s  investeasc  în dezvoltarea lui. 
Urm toarea grij  a p rintelui ar fi aceea de introducere a copilului în forme de instruire i educare 
specifice caracteristicilor lui. În final, p rintele trebuie s  î i ajute copilul s  se educe i singur.  

Dup  familie, gr dini a, precedat  de celelalte niveluri de înv mânt, constituie experien ele 
de via  a copilului în societate, de aceea mizez pe faptul c  p rin ii trebuie s  implice în via a colii, 
s  aib  o bun  comunicare cu actorii educa ionali, pentru c  de cele mai multe ori atitudinea familiei 
fa  de coal  se transfer  i copiilor. Ar trebui ca cei doi parteneri se completeze reciproc, deoarece 
cu cât p rintele este implicat mai mult, cu atât ansa de succes colar a copilului este mai mare. 
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Importan a celor ,, apte ani de acas ’’ în în elegerea unor fenomene geografice 
 

Profesor înv mânt liceal Vesa Ana  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar  Suceava 
 

 

Argument. Unele competente se înva  de la o vîrsta fraged . Capacitatea de a în elege 
fenomene naturale precum ploaia, tunetele, înghe ul-dezghe ul, cea a etc. sunt mult mai bine asimilate 
la clas  dac  în familie copiii au primit din partea p rin ilor ori apropia ilor r spunsuri corecte la 
intreb ri de tip ,,DE CE?’’, puse de obicei p na la v rsta de apte ani. De asemenea, copiii care au 
urmat toate etapele de înv m nt, sau/ i programe de tabere educa ionale, au o capacitate sporit  de 
a în elege i o motiva ie mai mare de a înv a. Studiul de fa  î i propune s  eviden ieze câteva 
rezultate înregistrate la un num r de 50 elevi într-o perioad  de un semestru, unde s-au urm rit 4 
indicatori de analiz .   

 Cuvinte-cheie: fenomene naturale, în elegere, geografie, familie. 

Indicatori urm ri i 

1. În elegerea la momentul debutului studiului (momentul 0) a termenilor specifici capitolelor 
Univers i Sistem Solar, Mi c rile P mântului, Atmosfera terestr , Relieful terestru. 

2. Asimilarea cuno tin elor noi (momentul 1) 

3. Operarea nu no iunile dobândite (momentul 2). 

4. Aplicarea no iunilor în rezolvarea unor noi sarcini- exerci ii, reprezent ri cartografice, 
orientare pe hart , realizarea unor eseuri argumentative de tip cauz -efect (momentul 3)  

Mod de realizare:  Completarea unui chestionar tip gril  pentru capitolele men ionate, pentru 
primul indicator, la începutul studierii fiec reia dintre teme. Chestionarul vizeaz  cuno tin e teoretice 
i asocierea lor cu vârsta aproximativ  la care au aflat despre ele. Pentru al doilea indicator 

chestionarul este de tipul tiu/vreau s  tiu /am înv at i a fost aplicat celor 50 de elevi la sf r itul 
fiec rui capitol amintit. Pentru al treilea indicator elevii au fost solicita i s  rezolve anumite sarcini- 
spe exemplu s  calculeze distan e pe o hart  la o anumit  scar , s  trag  concluzii despre consecin ele 
unei lipse ale atmosferei terestre, ori despre inclinarea nord-sud a axei P mântului. Pentru analiza 
indicatorului num rul 4 elevii au avut de realizat un eseu argumentativ la capitolul relieful terestru, 
unde au avut de urm rit atât etape ale form rii continentelor cât i modul în care se deplaseaz  pl cile 
tectonice, analizînd concret cauzele i urm rile pentru dou  dintre pl cile majore. 

Rezultatele investiga iei, pentru fiecare indicator. To i cei 50 elevi au fost urm riti pe parcursul 
celor 3 luni ai studiului în func ie de -vârsta la care au mers la gr dini , vârsta la care au mers la 
coal , prezen a/absen a p rin ilor în familie (dac  parintii sunt sau nu preca i la munc  în str in tate). 

Astfel, pentru momentul 0, procentul cel mai mare (40%) a revenit copiilor crescu i de p rin i, care 
au frecventat gr dini a de la 3 ani iar coala de la 6-7 ani. Urmeaz  30% copii educa i de bunici, dar 
care au frecventat i gradini a i coala la timp, iar un procent de 30% din elevi au ob inut rezultate 
sub nota 4- cei care au urmat cu întreruperi o form  de înv mânt ori provin din familii care nu au 
avut timp pentru elevi. Pentru momentele 1 i 2, rezultatele cele mai bune -70% din elevi cu note 
peste 7 le-au avut elevii care au mers la 3 ani la gr dini  i la 6-7 ani la coal , dar doar 20% din 
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elevii care au p rin i pleca i în str in tate. Pentru momentul 3, procentele de note peste 7 au fost de 
80% versus 20% în favoarea celor cu familii acas . 

Concluzii: Indiferent de vârsta la care au mers la gr dini  sau la coal , to i copiii care petrec 
timp al turi de familii au o mai bun  capacitate de în elegere, asimilare i abstractizare a no iunilor 
geografice i fenomenelor naturale, deoarece discut , observ  i în eleg în preajma adul ilor aceste 
fenomene. coala vine s  suplimenteze sau s  corecteze doar acolo unde nu au fost suficient în elese. 
Cu toate acestea, exist   i un num r de copii cu inteligen  nativ ,care indiferent de condi iile 
psihoemo ionale vitrege sunt ambi io i i dep esc copiii ce au ob inut rezultate bune la toate cele trei 
momente analizate. În acest studiu am înregitrat 2 asemenea elevi, din cei 50 avu i în vedere. 
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”Cei apte ani de acas ” / Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Despre educa ie: cine o face, de ce, când i pân  când 

Profesor Victoriu Angela 

Liceul Tehnologic ”Paul Dimo” Gala i 
 

 
”De unde sunt eu? Sunt din copil ria mea. 

Sunt din copil ria mea ca dintr-o ar .” 
Antoine de Saint-Exupery 

Ce a vrut s  ne spun  Antoine de Saint-Exupery?! C  de fapt, toat  zestrea cu care plec m mai 
departe în via , cea care ne d  legitimitate i care ne contureaz  profilul psihologic se adun  în primii 
ani de via  i se sedimenteaz  i cap t  valoare de-alungul întregului nostru parcus. 

Cine modeleaz  puiul de om? Familia. În primul rând, mama. Tata. Fra ii. Bunicii. Ceilal i 
oameni. Cât timp? Evident, dac  facem referire doar la partea absolut obligatorie a procesului de 
formare, atunci putem spune c   încadrarea temporar  se suprapune cu emblematica i bine-cunoscuta 
expresie: ”cei apte ani de acas ”. Doar c  vremurile moderne au adus modific ri majore privind atât 
actorii implica i în educarea copilului cât i în ceea ce prive te timpul alocat pentru acest minu ios, 
responsabil i dificil proces. 

Am v zut tot mai des p rin i pleca i din ar  pentru a asigura traiul zilnic al familiei sau pentru 
a-i cre te standardul de via  iar copiii mici i foarte mici, r ma i în grija (sarcina) bunicilor - bunici 
permisivi, bunici iubitori sau bunici cocârja i de boli, nevoi i neputin i. Dar asta nu e tot ce poate fi 
mai r u: am v zut copii abondona i, crescu i în institu ii reci ale statului, unde nu e suficient personal 
care s  se ocupe de ei; al ii ceva mai noroco i crescu i în plasament, în mijlocul unor ”familii 
artificiale”. 

Copilul de azi nu st  în familie pân  la apte ani. La trei ani merge la ”gr di” dac  e norocos, 
dac  are cine se ocupa de el mai multe ore pe zi; dac  nu merge la c min unde st  aproape toat  ziua 
... Adic  mai departe, intervin educatorii, profesorii. 

Mai sunt i copiii l sa i la TV, la desene. S  nu-i uit m nici pe cei din genera ia digital  care 
dup  ce- i scot degetul din gur , ating ecranul telefonului! i cât sunt de inteligen i !... F r  inhibi ii 
- de unde ar putea s  le aib  dac  nu e nimeni care s  le spun  ”nu f  asta, nu ai voie” – butoneaz  tot 
ce prind. E destul de ok cât au telefonul în mân : nu plâng, nu se plictisesc, nu cer nimic! De multe 
ori, în fa a unor astfel de situa ii mi-a venit s  strig: INCON TIEN ! Atâta imaturitate, lips  de 
empatie i responsabilitate ... Unde poate s  duc ? Auzim tot mai des de pseudo-autism. Aici îi sunt 
r d cinile! În aceast  lips  de implicare, în tratarea copilului ca pe un accesoriu, ca pe un companion 
capabil s  se descurce i singur. Providen iale cuvintele lui M. Levine: “Faptul c  ave i un copil nu 
v  face p rinte, precum faptul c  ave i un pian nu va face pianist”! 

Unde- i g sesc copiii no tri modelele? Dac  nu le oferim noi - p rin i i educatori - destule 
argumente ca s  ne urmeze, î i vor lua modelele din lumea animat  de pe telefon, computer sau tv, din 
”ga ca de cartier”, din rândul vedetelor promovate de media (fiecare în func ie de vârst , aspira ii i 
simpatii). În condi iile în care-i la i s  primeasc  ca lec ie unic , lec ia succesului financiar i de 
imagine, ob inut cu orice pre  i lipsit de orice urm  de moralitate, atunci nu ar trebui s  te mire cât de 
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repede ajung s  pre uiasc  non-valorile, lucrurile ob inute în mod facil i prieteniile de conjunctur ! 
Deci, aten ie când i de unde începem educa ia, cum o facem ... 

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se în elege, în mod tradi ional, un copil „bine 
crescut” reg sim, de la simplu la complex, urm toarele : 

Salutul. Este prima norm  de conduit  înv at  în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii i continuând pe urm  firesc cu „bun  ziua”. 

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” tie s  r spund  la întreb ri i s  sus in , la 
rându-i, conversa ia, î i a teapt  rândul f r  s  întrerup  pe cel care vorbe te. 

Comportamentul cu prietenii. Jocurile sunt ocazia de a înv a, exersa i testa comportamente 
corecte. Un copil „bine crescut” î i respect  partenerii de joac , în elege i se conformeaz  regulilor 
jocurilor specifice vârstei lui. 

În elegerea normelor sociale.  Copilul deprinde, cu ajutorul p rin ilor, ceea ce „se face” i ceea 
ce „nu se face” în societate: trebuie s  respect m rândul la magazin, la medic sau la leag nul din parc, 
s  spunem „te rog”, „mul umesc” i „cu pl cere”, s  nu înc lc m drepturile celorlal i prin afirmarea 
drepturilor noastre. 

Manierele la mas . O bun  cre tere presupune folosirea eficient  a tacâmurilor, respectul 
comesenilor i a celui/celei care serve te masa. 

Recunoa terea gre elilor. A- i recunoa te gre elile, a spune cu toat  convingerea  „îmi pare r u”  
sau ”iart -m ” nu este un semn de sl biciune, ci de respect i demnitate. Pentru a face asta, un copil are 
nevoie s  o aud  i din partea adul ilor din jurul lui. 

Tact i toleran . Un copil „bine crescut” înva  de la p rin i c  a râde de sl biciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalific  în primul rând pe noi. Va face diferen a – în timp 
– între râsul s n tos i spiritul de glum  i râsul care jigne te, care deschide r ni. i îl va evita pe cel 
din urm . 

Care sunt standadele dup  care putem ”clasifica” un copil ca fiind educat, ca având cei apte 
ani de acas ?  

1. S - i poat  evalua obiectiv pozi ia în raport cu o situa ie. (Trebuie s  tie ce-i place, ce-i 
trebuie, ce poate fi un pericol, ce nu vrea s  fac , etc.) 

2. S  tie s  î i sus in  opiniile i s - i apere interesele f r  a deranja pe cei din jur.  
3. S  fie atent i implicat în ceea ce se întâmpl  în jur 
4. S  tie s  piard  ( i automat, s - i focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar i s  câ tige 

cu elegan  (f r  a-l umili pe cel care a pierdut) 

Puterea exemplului este esen ial  în achizi ionarea i interiorizarea acestor norme. P rin ii i 
educatorii trebuie s  fie modelul viu pe care copilul s -l urmeze în mod voluntar iar pentru asta nu 
trebuie verbalizat prea mult ci doar ar tat, demonstrat. Aten ie c  deseori, lucruri esen iale, îmbr cate 
în imperative pot deveni nedigerabile! 

Respectul reciproc, generozitatea, polite ea, bunul sim  iat  alte câteva ingrediente care pot spori 
valoarea unui om, care fac diferen a între indivizi. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI LA VARSTELE TIMPURII 
 

 

Prof. VIERU MARIA 

Gradinita Voinicel, Chitila, Ilfov 

 
În ultimii ani s-a eviden iat o cre tere a interesului pentru educa ia timpurie i s-au realizat 

practici i politici care s  ajute la implementarea acestei abord ri în societatea româneasc .Conform 
Ecaterinei Vr ma  (2012), educa ie i îngrijire timpurie pentru dezvoltare constituie un concept i 
o orientare actual  care încearc  s  dea r spunsuri la nelini tile i descoperirile referitoare la noile 
genera ii.  

Autorea completeaz  c  este vorba în acela i timp, de o disciplin  nou  de studiu care combin  
elemente din mai multe câmpuri de cunoa tere i ac iune i care include: stimularea copilului mic, 
s n tatea, nutri ia, educa ia timpurie, dezvoltarea comunit ii, dezvoltarea femeii, psihologie, 
sociologie, antropologie, dezvoltarea copilului, i chiar economie. 

Educa ia timpurie are loc de obicei în dou  medii diferite: în cadrul familiei i în cadrul unui 
mediu mai organizat, cum ar fi gr dini a.  

 
Educa ia timpurie a copilului are anumite obiective, printre care cele mai importante sunt: 
 
 Dezvoltarea liber  i armonioas  a personalit ii copilului prin propriile for e i cu ajutorul 

creativit ii sale 
 Dezvoltarea limbajului, a abilit ilor sociale, a capacit ii de a interac iona cu cei din jurul 

s u, atât adul i, cât i copii de toate vârstele 
 Dezoltarea emo ional , a abilit ii de a- i con tientiza emo iile, de a i le exprima atunci 

când este cazul sau de a i le controla în situa ii dificile 
 Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive i a unei încrederi în sine puternic  
 Dezvoltarea pasiunilor, a aptitudinilor i a atitudinii necesare pentru a ajunge un adult liber 

i responsabil 
 
Este important s  acord m o aten ie deosebit  dezvolt rii copilului din toate punctele de 

vedere înc  de la o vârst  fraged  pentru c  de acest lucru depinde viitorul s u. Exist  p rin i care 
sus in c  nu pun mare accent pe dezvoltarea pasiunilor celui mic pentru c  vor ca acesta s  
copil reasc  i s  nu aib  un program înc rcat sau s  fie bombardat cu tot felul de activit i noi. 
Ceea ce nu realizeaz  ei este faptul c  primii 6-7 ani din via a unui copil sunt extrem de importan i 
i nu ar trebui s  fie irosi i pentru c  ei nu se mai întorc. 

Înc  din primul an de via , cel mic începe s  î i dezvolte propriul limbaj prin care comunic  
cu cei din jurul s u i îi în elege. Educa ia timpurie a copilului începe cu primul zâmbet oferit celui 
mic, cu fiecare schimb de vorbe sau joac  în familie. Când spunem educa ie, nu ne referim la un 
program strict de 4-5 ore pe zi în care cel mic trebuie s  înve e ca la coal  anumite informa ii noi 
sau no iuni necunoscute. Educa ia timpurie se face într-un mod cât mai natural, de obicei prin 
intermediul jocului, într-un mediu pl cut i sigur. Educa ia timpurie este i una centrat  pe fiecare 
copil în parte, tocmai de aceea nu spunem ”educa ia timpurie a tuturor copiilor” i ”educa ia timpurie 
a copilului meu”. Fiecare copil este unic, iar stagiile de dezvoltare difer  de la un copil la altul. 
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Primii ani de via  ai oric rui copil are o important  major  pentru dezvoltarea ulterioar  a 
acestuia. În cadrul copil riei timpurii se pun bazele rela iilor de ata ament, se înva  abilit i i 
modele comportamentale iar dezvoltarea copilului se realizeaz  pe multiple laturi, într-un ritm 
accelerat.Într-un mod activ i rapid se produce dezvoltarea somatic , au loc achizi ii multiple în aria 
de dezvoltare psihic  i fizic . 

Educa ia timpurie are loc treptat, cel mic trecând prin 5 etape diferite în cei primii 7 ani din 
via a sa. Iat  care sunt acestea: 

Dezvoltarea fizic  i a igienei personale 
Dezvoltarea fizic  este cea care are loc imediat dup  na tere i este cea mai vizibil . În primele 

sale luni din via , copilul începe s  apuce juc riile, s  î i foloseasc  mâinile i picioarele pentru 
anumite activit i, s  î i întoarc  capul, etc. Cel mai important moment al dezvolt rii fizice i 
implicit al educa iei timpurii, este mersul. În momentul în care cel mic face primii pa i, el se va 
sim i independent i va c p ta încredere în propriile for e.  

Educa ia timpurie în primii 2-3 ani din via  presupune i înv area celor mici câteva reguli 
elementare care îl vor ajuta s  aib  un comportament adecvat mai ales atunci când va face primii s i 
pa i pe poarta gr dini ei i va trebui s  stea timp de 4-5 ore într-o sal  de clas  cu al i copii. Copilul 
trebuie s  tie înc  de la o vârst  fraged  c  este important s  se spele pe mâini cu ap  i s pun 
înainte i dup  mas , dup  ce a folosit toaleta, dup  ce a str nutat sau dup  ce s-a jucat cu tot felul 
de juc rii. O alt  regul  important  este ducerea mâinii la gur  în momentul în care str nut  sau 
tu e te, obicei ce împiedic  r spândirea microbilor. Nu în ultimul rând, copilul ar trebui înv at înc  
de mic de importan a unui periaj al din ilor realizat corect, de minim 2 ori pe zi.  

Dezvoltarea socio-emo ional  
Educa ia timpurie presupune i sus inerea copilului în procesul de dezvoltare socio-

emo ional . Dezoltarea social  a copilului are loc în mai multe etape. Spre exemplu, pe la vârsta de 
3-4 ani, cel mic înva  ce sunt regulile i c  ar trebui respectate în orice circumstan , începe s  cear  
ajutorul adul ilor atunci când nu reu e te s  rezolve o sarcin  singur i începe s  dezvolte rela ii de 
joac  cu copiii din jurul s u. Pe la vârsta de 4-5 ani, lucrurile încep s  se schimbe, copilul începe s  
r spund  la solicit rile adul ilor, înva  s  coopereze cu copiii pe parcursul jocurilor i începe s  
salute persoanele din jurul s u i s  realizeze importan a acestui gest (chiar dac  se întâmpl  de 
multe ori la îndemnul adul ilor). Dup  vârsta de 5-6 ani, copilul începe s  se simt  independent, nu 
mai solicit  implicarea adul ilor în jocuri, începe s  î i dezvolte strategii pentru ie irea din anumite 
situa ii dificile i s  în eleag  conscin ele faptelor sale. 

Educa ia timpurie are loc i atunci când înv m s  în elegem sentimentele i emo iile celui 
mic i îi d m o mân  de ajutor acestuia în gestionarea situa iilor dificile din punct de vedere 
emo ional. Copiii încep s  î i dea seama de propriile emo ii i s  vorbeasc  despre ele abia în jurul 
vârstei de 3-4 ani, atunci când diferen iaz  emo iile de baz  cum ar fi bucuria, triste ea, furia i frica. 
Tot în jurul acestei vârste apar i acele crize de furie în momentul în care nu ob ine ce vrea, situa ii 
care necesit  mult calm i r bdare din partea p rin ilor. La vârsta de 5-6 ani, copiii deja încep s  
tr iasc  i s  î i exprime emo ii precum ru inea, vinov ia sau jena. Mai mult decât atât, în aceast  
perioad  de 3-7 ani, copilul începe s  începe s  con tientizeze anumite emo ii, s  asocieze anumite 
situa ii cu reac iile emo ionale, s  în eleag  cauzele apari iei unei emo ii i s  explice ce simte într-
un anumit moment. 

Dezvoltarea capacit ilor de înv are 
Educa ia timpurie îl ajut  pe cel mic s  î i dezvolte capacit ile de înv are i îl preg te te 

pentru o nou  etap  important  din via a sa: coala. Capacit ile i atitudinea în înv are se refer  în 
mod special la modul în care cel mic se implic  în anumite activit i i cum le abordeaz  i la felul 
în care interac ioneaz  cu cei din jurul s u în cadrul acestor activit i. În aceast  etap  a educa iei 
timpurii, copilul va manifesta curiozitate i interes în special fa  de activit ile noi, va prelua 
ini iativa, nu va mai fi un simplu participant la jocuri, ci va dori ca el s  le organizeze, i nu în 
ultimul rând, va da dovad  de mult  perseveren  i creativitate pe parcursul ac iunilor desf urate. 
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Dezvoltarea limbajului i a comunic rii 
În primii ani din via a sa, copilul va înv a s  comunice cu cei din jurul s u, s  asculte cu mare 

aten ie i s  se exprime. Educa ia timpurie îi ajut  pe cei mici s  î i dezvolte capacitatea de în elegere 
i de vorbire, iar de obicei, acest lucru se întâmpl  într-un mediu organizat cum este gr dini a, acolo 

unde cel mic are ocazia s  comunice toat  ziua atât cu adul i, cât i cu al i copii de vârste apropiate. 
Tot în cadrul gr dini ei, copilul va trece prin primele sale experien e cu c r ile, va înv a asocierea 
dintre sunet i liter  i va începe s  foloseasc  literele sau cifrele pentru transmiterea unui mesaj, 
no iuni ce îl vor ajuta extrem de mult în momentul în care va merge la coal . 

Cunoa terea lumii 
Educa ia timpurie nu se încheie decât în momentul în care copilul începe s  î i dezvolte 

gândirea logic , s  rezolve diverse probleme sau situa ii cu ajutorul strategiilor, s  cunoasc  i s  
în eleag  lumea în care tr ie te. Cunoa terea lumii presupune i formarea unei leg turi între copil i 
natur , dezvoltarea unui respect fa  de sine, fa  de cei din jurul s u i fa  de mediul înconjur tor 
în care tr ie te. În momentul în care copilul ajunge s  con tientizeze i s  în eleag  mediul în care 
tr ie te, el va fi preg tit pentru noua etap  din via a sa, în care dezvoltarea armonioas  continu . 

Este fireasc  punerea accentului pe educa ia timpurie, având în vedere dezvoltarea rapid  a 
copiilor în aceast  perioad , iar exploatarea capacit ilor pe care le are copilul face posibil  
ob inerea performan elor lui ulterioare. 

 
Beneficiile educa iei timpurii ar fi: 
 
 Socializarea:un element fundamental pentru abilit ile de rela ionare ale copilului. Pe 

lâng  familie, piticul trebuie s  fie expus la socializarea cu al i copii, experien  care îl ajut  s  
treac  peste timiditate i s - i înt reasc  încrederea în sine. 

 Cooperarea:un concept folositor pentru rela iile pe care le creeaz  cel mic. Foarte util 
mai ales în cazul copiilor care nu sunt obi nui i s  împart  cu cei din jur, înv area ideii de cooperare, 
împ r ire i perseverare se deprinde tot în primii ani de via , printr-un program de educa ie 
timpurie. 

 Respectul:o atitudine necesar  atât în rela iile cu sine, cât i în rela iile cu ceilal i. Într-
un mediu al educa iei timpurii unde se înva  conceptul de a împ r i i manierele în mod organic, 
termenul de respect fa  de oameni i obiecte personale se înva  în acela i timp cu respectul fa  de 
mediul urban sau natur . 

 Entuziasmul pentru înv are:cu cât î i însu e te acest entuziasm mai devreme, cu atât 
va înv a mai u or i mai cu drag. Dragostea fa  de lectur , sim ul curiozit ii i nevoia avid  de 
cunoa tere sunt lucruri care se dezvolt  în gr dini  i chiar i înainte de aceasta. Lec iile servite 
într-o maniera distractiv  i totodat  interactiv  îi ajut  pe cei mici s  înve e mai eficient i îi inspir  
s - i doreasc  s  tie din ce în ce mai mult. 

 Lucrul în echip :o abilitate extrem de util  pentru tot restul vie ii. Activit ile centrate 
pe lucrul în echip  ajut  copiii s  înve e cum s  lucreze cu al i membri, cum s  asculte opiniile 
celorlal i, deprinzând astfel ideea de a coopera i a livra în mod egal, în func ie de rolul fiec ruia. 

 Concentrarea:modalitatea prin care poate ignora zgomotul de fond, pentru a se dedica 
ac iunii pe care o întreprinde în acel moment. Având o imagina ie bogat  i o energie debordabil , 
micu ii nu pierd nicio ans  de a descoperi lucruri noi, de a tr i experien e diferite de cele de pân  
acum i de a- i face al i prieteni. 

 R bdarea:o abilitate ce poate fi dezvoltat  la vârste fragede prin implicarea celor mici 
în experien e sociale unde pot practica r bdarea. Prin diverse exemple, experien e sau conturarea 
unor modele, precum împ r irea aten iei educatorului sau a teptarea rândului, copiii au posibilitatea 
de a- i dezvolta r bdarea, ceea ce îi face mai disciplina i i mai în eleg tori. 

În concluzie, educa ia timpurie este necesar  pentru dezvoltarea copilului din toate punctele 
de vedere. Este important s  privim aceast  dezvoltare ca un întreg i s  îl ajut m pe cel mic s  
treac  prin toate etapele unei dezvolt ri s n toase i armonioase. Familia este cea care pune bazele 
acestei educa ii timpurii înc  de la na tere, în timp ce gr dini a este mediul ideal de formare a 
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personalit ii celui mic prin participarea la diverse jocuri i activit i care nu vor face altceva decât 
s  îi creasc  încrederea în sine i s  îl ajute s  interac ioneze cât mai mult cu cei din jurul s u 

Educa ia timpurie aduce un aport foarte important la dobândirea atitudinilor pozitive i 
motiva iei pentru activitatea colar , îmbun t e te abilitatea intelectual  a copilului pe termen scurt 
i schimb  percep ia  celorlal i asupra poten ialului copilului;sus inand dezvoltarea abilit ilor 

sociale ale copiilor, independent de mediul lor de provenien , atunci când institu iile pre colare 
promoveaz  calitatea i incluziunea si are efecte pozitive asupra integrit ii sociale a adolescentului 
i adultului; 
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ROLUL PARINTILOR SI AL SCOLII IN EDUCAREA COPIILOR 

PROF. ELENA VIJIACU 

SCOALA GIMNAZIALA STALPU, JUDETUL BUZAU 
 

 

In societatea noastr  aflat  intr-o evolutie permanent  p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte.  

Relatia scoala familie este una complexa si, de cele mai multe ori, dificila Pentru succesul 
academic al copilului, un parteneriat scoala familie este indispensabil. Consilierea parintilor fata de 
propriul copil ar trebui sa pun  ccent pe importanta educatiei academice, in timp ce p rintii la r ndul 
lor ar trebui s  poata apela, la nevoie, la ajutorul specialistului psihopedagog scolar pentru a-si 
indruma copilul atunci c nd apar dificultati si obstacole. 

Ace tia joac  un rol-cheie în educa ia i formarea lor ca persoane pentru societate. Astfel, putem 
spune c  formarea copilului începe chiar de la na tere, sau chiar înainte de acest moment, prin felul 
p rintelui de a vorbi cu copilul, de a se comporta cu acesta, de a se raporta la el, dar i prin modul de 
comporta p rin ii între ei în i i, sau cu al i membrii ai familiei sau în societate. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev-profesor-p rinte, este foarte chiar necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Înainte de a merge la coal , copilul înva  abilit i de baz  i tr ie te într-un mediu familial 
care îi transmite (con tient sau nu!) o serie de atitudini fa  de persoane i înv are, care îi pot fi de 
folos sau îl pot sabota în procesul adapt rii la mediul colar i pe parcursul înv rii. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale 

unui copil de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii 
sunt implica i în educa ia acestuia. 

Colaborarea între actorii implica i, elev-profesor-p rinte, este foarte necesar  i influen eaz  
via a colar  a copilului. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate. S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, 
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, 
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reprezint  un bun început în în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le 
poate traversa, la un moment dat, pe parcursul form rii academice. 

Educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  conlucrare a celor 
dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra dezvolt rii 
personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul c  un copil 
pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania p rin ilor i a 
familiei, decât la coal . Pe parcursul înaint rii în vârst  î i va mai face apari ia în dezvoltarea 
copilului înc  un factor, mediul social: grupul prietenii i societatea. 

A adar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (p rin ii, coala, societatea) au un rol 
important în dezvoltarea viitorului adult, îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitorul adult, 
este mult mai mult influen at  de familie, aceasta având un rol cheie în evolu ia sa. 
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Importanta educatiei în familie si la scoala 

Intocmit: Rodica Vinereanu 

Scoala Gimnaziala nr. 21 “Vicentiu Babes” Timisoara 
 

 

Educatia nu este pregatirea pentru viata, educatia este viata insasi. (John Dewey) 

 

Educa ia este un act cultural care conduce la sporirea capitalului spiritual al umanit ii. 

Omenirea dureaz  nu numai prin civiliza ie, prin dimensiunile materiale ale culturii, ci i prin 
idei, n zuin e, credin e. 

Educa ia vizeaz  nu doar prezentul, cât mai ales perspectiva persoanei. Este o construc ie 
previzionar  o ”conducere”a fiin ei c tre alte z ri. O educa ie pertinent  este anticipativ , prin ea se 
creeaz  viitorul. 

Principalii factori care ajut  copilul în desavarsirea propriei educatii sunt scoala si familia. 

Functia educativa a familiei consta în formarea priceperilor, deprinderilor de viata, transmiterea 
primelor cunostinte, sentimente, virtuti.Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din 
punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

 Familia trebuie s  se preocupe de asigurarea unui trai decent, s  apere copilul de pericole, s  
le ofere condi ii de odihn  i înv tur , s  se îngrijeasc  de starea lor de s n tate, s  le formeze 
deprinderi de igien , s  le dezvolte gustul lecturii. 

Copiii î i formeaz  deprinderi de comportament civilizat tot în famile: respect, polite e, cinste, 
decen . P rin ii reprezint  un exemplu pentru copil, tot ei trebuie s -l îndrume s  fie sociabil, bun 
coleg i prieten. 

Familia realizeaz  contactul cu frumuse ile naturii i se preocup  de cultura estetic . 

Copilul are nevoie s  fie ajutat , ap rat, c l uzit, s  se simt  important pentru cei din jurul s u. 
Într-o familie care îi asigur  un echilibru, copilul se dezvolt  armonios, face eforturi de a înv a pentru 
a r spl ti pe p rin ii.  

P rin ii trebuie s  le organizeze timpul astfel încât s  îmbine orele de preg tire a lec iilor cu ore 
de odihn  i joac . Trebuie s  îmbine exigen a cu indulgen a, s -i ajute la realizarea temelor de cas  
dac  le este solicitat ajutorul, dar s  nu minimalizeze controlarea acestora. 

Anii petrecu i in familie, alaturi de parinti, sunt primordiali. Educatia pe care o primesc copiii 
in ”cei sapte ani de acasa”se oglindeste pe tot parcursul vietii. 

De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre 
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin 
comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic 
instrument al dezvoltarii sale psihice.  

1329



Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea,le vor 
imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea vorbirii de catre copii cu 
cei din jur.  

Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn sigur al dezvoltarii lor 
intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire la originea 
lucrurilor din jur. 

In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele reprezentari si dobandesc 
experiente morale.  

Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine"si ce este"rau", ce este 
"permis"si ce este "interzis". Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru 
altele sunt dojeniti de catre parinti. 

Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. 
Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera 
morala in care el a fost crescut in familie, sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, 
exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile si faptele lor de conduita. 

Unii parinti nu inteleg ca adesea, copilul este incorect nu pentru ca ar vrea sa se abata de la 
reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta morala necesara, nu 
cunoaste cerintele fata de comportarea lui. 

Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copiii sunt scutiti de orice fel de griji si 
eforturi, ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana 
de ajutor atunci cand se intampla sa treaca prin unele incercari.  

O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare ca parintii 
concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta daruire afectiva pe deplin 
explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori sa-i gaseasca copilului 
tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca timpul numai 
in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi de 
bucuriile vietii. Niciun copil nu poate sa creasca sanatos , sub aspectul intelectual si moral, daca nu 
se dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii. 

Daca ar fi sa definim cam ce reprezinta scoala pentru un copil, am putea afirma ca este locul 
unde se pun bazele educatiei, si care contribuie la dezvoltarea personalitatii sale, într-un spirit bazat 
pe idealuri pozitive. 

In afara de menirea pe care o are, de a-l invata pe copil sa citeasca, sa scrie, sa inteleaga si 
sa memoreze unele informatii, poate cea mai importanta lectie pe care un copil o invata la scoala este 
cum sa se descurce în viata. Un cadru didactic bun este cel care stie cum sa-i inve e pe elevi nu numai 
lec iile, ci i disciplina i autocontrolul, dar este con tient în acela i timp ca nimic nu poate fi facut 
cu forta, impotriva vointei copilului. Dorin a de a fi mai bun trebuie sa vina in primul rand din partea 
elevului. Prin educa ia facuta în coala, copilul ar trebui sa dobandeasca acel sentiment 
al responsabilitatii fata de ceilalti. 

Insa, in afara de implicarea celor doi – profesor i elev, mai este nevoie i de alta. Chiar i cei 
mai buni profesori nu pot rezolva singuri problemele elevilor lor, si de aceea este nevoie de 
colaborarea cu parintii prin intalniri regulate.  

Multi dintre noi, atunci cand rostim cuvantul coala, avem în minte strict doar partea 
pedagogica, si cam atat. De fapt scoala este, sau macar ar trebui sa fie, acel loc în care copilul/elevul 
are posibilitatea de a-si dezvolta trei tipuri importante de relatii: relatia cu cei de varsta lui, relatia cu 
autoritatea i relatia cu lumea informatiei.  
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In scoala copilul are posibilitatea sa isi dezvolte mult mai bine unele procese psihice, precum 
memoria, gandirea, capacitatea de a analiza informatiile, abilit tile de calcul. Aici este locul unde 
invata cum sa fie atent mai mult timp, pentru a reusi sa invete cat mai multe lucruri. De asemenea isi 
dezvolta vocabularul, capacitatea de a intelege si de a se exprima atat verbal cat si scris. Pe masura 
ce inainteaza in varsta copilul invata s  inteleaga informatii tot mai complicate i mai abstracte. Un 
profesor bun este cel care nu se rezuma doar la lectiile predate i atat, prin intermediul acestora el îi 
poate deschide apetitul copilului pentru un anumit domeniu, pe care acesta va dori. Tot în cadrul scolii 
copilul ar trebui sa invete cum sa studieze, cum sa filtreze informatiile, cum sa recunoasca anumite 
greseli de logica si ce întrebari sa puna ca sa verifice daca informatiile sunt sau nu corecte.  

Organismul copilului, aflat în plina dezvoltare corporala, functionala si psiho-intelectuala poate 
fi în permanenta stimulat pozitiv de activitatea pe care o desfasoara. El este antrenat de mediul sau 
de viata in multiple si variate activitati, în raport cu stadiul dezvolt rii sale. De aceea are o mare 
importanta educatia in scoala si mai ales, cum este ea realizata. Interesul copiilor în perioada scolara, 
activitatea de instruire i educatie au cel mai mare rol in modelarea personalitatii viitorului adult. 
Activitatea devine sistematic , în cadrul scolii i acasa, iar munca depusa este apreciata calitativ de 
profesori, familie i colegi.  

Modul in care este apreciata activitatea sa, rezultatele scolare obtinute reprezinta pentru elev 
expresia propriei valori, masura in care se poate angaja responsabil la continuarea efortului, atat 
personal, cat si în cel colectiv al clasei. In acest fel, rezulta c  educa ia în scoal  se face nu numai 
pentru a dobandi noi informatii, ci si pentru a forma  oameni cu personalitate distincta. 

Pe parcursul evolutiei omenirii, educatia a capatat sensuri multiple si variate. In esenta, 
semnificatia majora a acestui concept este de scoatere a fiintei umane din starea biologica si ridicarea 
ei inspre starea spirituala, culturala. 
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EDUCATIA IN FAMILIE –                                                                            
FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 

 
 

Profesor înv mânt primar VÎRTOSU MIHAELA 

coala Gimnazial  Cârna 

 

Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala 
influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre 
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului.  

Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar 
(parinti – copii), secundar (relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, 
prin care sunt preluatre de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit 
importanta cu totul exceptionala, interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea 
generala a personalitatii copilului.  

Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli 
de conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor 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). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu 
numai prin faptul ca ea este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), 
dar si prin faptul ca familia mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte 
componente sociale, in special cu scoala. 

In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de 
viata, climatul emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea 
si suportul parental continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, 
Fraser 1959 – a constatat, in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva 
puternica intre coeficientii de inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera 
familiala generala si numarul cartilor citite in familie. 

Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine 
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la 
obtinerea unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, 
exemplificarile ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit 
de eficiente, in alta poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului 
educational din familie dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit 
comportament al parintilor, contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor.  

Necunoscand suficient urmarile educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele 
copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, 
eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, etc si, pe de alta parte, rezultatele efective 
obtinute, sub asteptari. 
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Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica 
mai multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale 
scolii, ale specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale 
strategiilor educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor 
educationale cu copiii sunt deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, 
rezultatele slabe la invatatura, comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de 
factori straini, ori necunoscuti familiei. Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea 
aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a 
constientiza consecintele imediate si de perspective ale strategiilor lor educationale. 

Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la 
situatii concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc. 

Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul 
– isi va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim 
de viata si, in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica 
varstei. Ei impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, 
la jocurile specifice varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar 
pedepse corporale. In afara programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi 
straine, sa desfasoare activitati artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest 
domeniu. 

Afirmand ”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu 
am facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia 
buna, maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate. 

La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, 
pot constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca 
scoala, viata in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt 
fie ”de o inteligenta rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati. 

Apar astfel atitudini de ingamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor 
posibilitati, dar si atitudini de subevaluare a copiilor, precum si slabe posibilitati de adaptare la situatii 
noi. 

Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, 
manifesta o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile 
de actiune si comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se 
exprima intr-un comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si 
mai ales de consecintele ei, in ultima instanta, timiditate exagerata. 

Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil 
dezvoltarii armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un 
cadru general de viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, 
intelegatori, afectuosi, destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El 
are nevoie sa simta ca parintii se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care 
il intristeaza, si ca nu se dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are 
nevoie de un cadru de disciplina destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e 
fara margini si, totodata, sa stie ca parintii sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.” (M. Gilly). 
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In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt 
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie 
problemelor acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua 
institutii exercitandu-se oarecum paralel. 

Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile 
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa 
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea 
performantelor scolare. 
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Educa ia în familie     

Prof. înv. primar Vlad Adriana,                                                                        
Mic sasa / Sibiu 

 

 

În societatea noastr , în ultima perioad  sunt tot mai multe probleme economice, sociale, 
culturale care se deruleaz  într-un ritm rapid. Pentru rezolvarea acestor probleme familia i copilul 
trebuie s  le fac  fa , p rin ii sunt preocupa i de viitorul copiilor, ins  în acela i timp nu mai au 
r bdare s  le ofere copiilor i aten ia necesar . 

În familie i se ofer  copilului primele informa ii despre tot ceea ce îl înconjoar , despre 
comportament, dar i un mediu necesar dezvolt rii sale armonioase. 

P rin ii sunt cei care contribuie la formarea copilului, a personalit ii acestuia, primul model al 
copilului este p rintele, copilul începe s  imit  gesturile, felul în care se comport  p rintele i î i face 
propria p rere despre tot ceea ce îl înconjoar . Un mediu familial, de bun  în elegere într-o familie 
contribuie în mare m sur  la stimularea cognitiv  a copilului. 

Astfel c , sunt familii cu p rin i care în eleg s  fie armonizate cu sistemul lor de ac iuni in 
vederea educ rii copilului lor, se implic  în activit ile copilului, colare i sociale, acesta fiind 
supravegheat i îndrumat în educa ie i p rin i care nu con tientizeaz  importan a implic rii in 
educa ia copilului, i sunt convin i c  rezultatele slabe la înv tur  i un comportament 
necorespunz tor sunt determinate de al i factori din afara familiei.  

To i p rin ii î i doresc copii cumin i, ascult tori, care înva  foarte bine,îns  nu to i copiii sunt 
la fel, ei sunt diferi i, la fel i p rin ii lor. P rintele trebuie s  fie un mediator între copil i persoanele 
str ine.  

Uneori p rin ii pot dramatiza anumite situa ii, iar în alte situa ii ei neag  ce vede copilul în jurul 
s u, în multe familii, p rin ii sunt foarte severi, iar atunci când copilul gre e te nu se dau în l turi de 
a aplica corec ii, astfel copilul va fi lipsit de posibilitatea de a- i forma propria personalitate, al i 
p rin i din contr  reac ioneaz  printr-o hiperprotec ie, prin nep s ri, lips  de interes astfel c  copilului 
o s -i lipseasc  afec iunea i apar rela ii de respingere, dar exist  i p rin i care sunt reali ti, care î i 
organizeaz  via a în a a fel încât s  acorde aten ie copilului.  

Ace ti p rin i vor g si mereu solu ii i timp pentru a- i asculta copiii. 

Copilul în familie are nevoie s  se simt  iubit i în siguran , pentru asta el are nevoie de p rin i 
calmi, afectuo i, în eleg tori, f r  a- i ar ta sl biciunile. 

Copilul are nevoie s - i simt  p rin ii aproape, c  sunt al turi de el, îns  în acela i timp copilul 
are nevoie i de un set de reguli destul de bine în elese pentru a nu-l l sa s - i închipuie c  poate s  
fie foarte libertin, trebuie încurajat i în eles. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Importan a educa iei în familie i la coal  

prof. Cristina Vl descu 

coala Gimnazial  Nae A. Ghica, Ruc r, Arge  

 
Plecând de la defini ia conceptului de educa ie, respectiv ansamblu de m suri aplicate în mod 

sistematic în vederea form rii i dezvolt rii însu irilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor i 
ale tineretului, con tientiz m faptul c  atât rolul p rin ilor, cât i al colii este la fel de important, 
având în vedere c  întregul proces de educare trebuie s  se desf oare organizat i s  aib  continuitate. 

Când auzim cuvântul educa ie, cei mai mul i dintre noi ne gândim în primul rând la coal , f r  
s  privim în ansamblu acest concept, care ar trebui s  î i aib  r d cinile în familie. A educa nu 
înseamn  doar a transmite cuno tin e noi, a forma priceperi i deprinderi care s  sus in  demersul 
educa ional al elevilor.  

A adar, p rin ii reprezint  primul pilon în educa ia propriului copil. De la cea mai fraged  vârst  
copilul imit  ceea ce observ  în jurul lui, p rin ii fiind primele lui modele. Din acest motiv, în calitate 
de p rin i, trebuie s  fim aten i la ceea ce facem, pentru c  a a vor proceda i copiii no tri. Nu este 
suficient s  le spunem ce nu au voie s  fac , ei trebuie s  fie convin i prin prisma ac iunilor noastre 
c  anumite comportamente nu sunt adecvate. A educa înseamn  a construi drumul c tre ceea ce 
trebuie s  fac , prin adoptarea unor comportamente pozitive care s  încurajeze copilul de ast zi, 
respectiv adultul de mâine c  i el va reu i.  

Constat m la momentul actual un fenomen de reducere a implic rii p rin ilor în educa ia 
copiilor pe parcurs ce ace tia trec la un alt ciclu de înv mânt. La nivel pre colar majoritatea 
p rin ilor p streaz  leg tura strâns  cu educatoarea, se bucur  de fiecare reu it  a copilului i 
apreciaz  progresul acestuia, indiferent cât de mic este. Aceast  leg tur  se men ine i în timpul 
ciclului primar, dar începând cu clasa a III-a atitudinea se schimb .  

Copilul deja tie s  scrie, s  citeasc , nu mai este progresul atât de vizibil pentru p rin i. Clasa 
a V-a este iar i perioada în care p rintele sus ine comunicarea cu profesorul diriginte, este permanent 
interesat de modul în care s-a acomodat elevul, dup  care urmeaz  din nou o perioad  în care leg tura 
cu coala este firav . Aceste perioade sacadate se resimt i în comportamentul i progresul elevilor la 
clas . Educa ia nu înseamn  s  verific temele copilului din punct de vedere tiin ific, dar nu am un 
motiv s  nu le verific deloc, nu trebuie s  devin agasant prin discu iile frecvente cu propriul copil, dar 
nici s  nu cunosc exact ceea ce se întâmpl .  

A fi p rinte este cea mai grea meserie i nimeni nu te poate înv a cum s  o faci, dar dac  scopul 
final este s  cre ti un copil frumos, independent, cu o personalitate puternic , inteligent intelectual i 
emo ional, atunci singura modalitate este s  îi oferi o educa ie de calitate atât prin puterea exemplului, 
cât i în continuarea educa iei primite la coal . 

coala, la rândul ei, reprezint  cel de-al doilea pilon necesar s  sus in  educa ia unui copil. 
Având în vedere faptul c  sistemul educa ional are ca obiectiv conturarea profilului absolventului la 
finalul fiec rui ciclu de înv mânt, procesul instructiv-educativ urm re te formarea competen elor 
necesare fiec rui domeniu. Pe lâng  competen ele gândite într-un fel pe arii curriculare, la nivelul 
fiec reia vom descoperi i competen a a înv a s  înve i, competen e sociale i civice, spirit de 
ini iativ  i antreprenoriat, sensibilizare i exprimare cultural . Prin urmare, aici se împletesc foarte 
bine rolurile cadrelor didactice i ale p rin ilor. Elevul nu trebuie s  se g seasc  la o r scruce de 
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drumuri, s  aleag  între educa ia primit  acas  i cea primit  la coal , s  fie confuz atunci când 
trebuie s  ia o decizie.  

Analizând rolul profesorului în educa ia copilului, constat m c  îndrumarea elevului în procesul 
instructiv-educativ reprezint  doar o atribu ie din întregul ansamblu. În contextul actual, rolul 
profesorului este, de asemenea, i de p rinte sau de consilier. Atunci când suntem în fa a elevului, ne 
asum m implicarea în formarea personalit ii acestuia atât din punct de vedere intelectual, cât i 
emo ional.   

Un rol important al colii în educa ia unui copil este acela de a preveni i identifica anumite 
comportamente inadecvate, nu doar de a sanc iona înc lc rile regulamentelor. Este o parte pe care 
ne-o asum m dificil, iar de cele mai multe ori uit m de ea. Sistemul educa ional este într-adev r 
centrat pe elev, pe formarea i dezvoltarea competen elor acestuia, dar oare în acest demers nu ar 
trebui s  implic m i latura social ? Un cadru didactic poate s  îmbine cu succes partea tiin ific  cu 
cea metodic , în a a fel încât fiecare materie în parte s  contribuie la formarea competen elor sociale 
i civice.  

A educa un elev înseamn  a-l conduce c tre progres, a forma un elev cu o stim  de sine ridicat , 
un copil care se transform  treptat într-un adult capabil s  se adapteze societ ii din care face parte i 
s  demonstreze c  reprezint  un element important din cadrul acesteia.  
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Importan a educa iei în familie i la coal  

prof. Irina Vl descu 

coala Gimnazial  Ion Heliade R dulescu, Bucure ti 

 
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 

Nelson Mandela 
 
Dezvoltarea armonioas  a copilului din punct de vedere fizic, psihic, emo ional i intelectual se 

afl  în strâns  leg tur  cu stabilirea unui parteneriat între elevi, p rin i, coal  i comunitate. 
Educa ia copilului î i are bazele în familie, în primii ani de via . Putem face referire aici la cei 

apte ani de acas , respectiv la perioada de dinaintea începerii colii când mediul în care copilul î i 
petrece cea mai mare parte a timpului este acas , al turi de p rin i i de bunici. Aceast  perioad  are 
o importan  de necontestat.  

În primul rând, copilul descoper  anumite valori pe care p rin ii i le transmit i principalele 
norme de conduit  pe care trebuie s  le respecte. Totodat , în ace ti ani petrecu i în familie, se 
formeaz  primele leg turi sociale, rolul p rin ilor fiind esen ial. Atitudinea lor fa  de propriul copil 
va influen a echilibrul emo ional al viitorului adult. O educa ie solid  primit  în familie are la baz  
oferirea unor modele pozitive, a unor comportamente adecvate în diverse situa ii i a unor oportunit i 
care s -i permit  copilului s - i dezvolte încrederea în for ele proprii, s  se descopere pe sine i s  
descopere lumea din jur, s  gestioneze anumite emo ii i s  devin  responsabil. 

Pe aceast  baz  se contureaz  educa ia primit  la coal . În plus fa  de asigurarea unui proces 
instructiv de calitate, coala are responsabilitatea de a forma oameni. A adar, datoria colii este de a 
forma copilul din punct de vedere intelectual, de a-i asigura dreptul la o dezvoltare fizic  echilibrat , 
de a-i transmite valori i principii pe care este necesar s  i le însu easc  pentru a deveni un om bun. 
S n tatea emo ional  i psihic  a copilului este la fel de important  ca cea fizic . Educa ia pe care un 
copil o prime te este la fel de important  ca informa iile i con inuturile ce îi sunt predate. 

Procesul instructiv-educativ integreaz  atât transmiterea de cuno tin e, evaluarea modului în 
care acestea au fost asimilate i formarea unor competen e, cât i formarea unor comportamente i 
atitudini adecvate vârstei i mediului i însu irea unor valori i principii. 

Copilul trece prin diverse transform ri pe parcursul anilor petrecu i în coal . Este necesar ca 
procesul educativ s  fie adaptat fiec rei perioade, fiec rei vârste, astfel încât el s  primeasc  
indica iile, sfaturile i sprijinul de care are nevoie la momentul potrivit. 

Copiii tind s  imite comportamentele celor din jur atât la vârste mici (ale p rin ilor i ale celor 
apropia i), cât i la vârste mai mari (ale colegilor i ale celor din grupurile din care fac parte). Adul ii 
au sarcina de a adopta o atitudine potrivit , de a gestiona posibilele situa ii conflictuale sau de criz  
i de a oferi modele pozitive demne de urmat. 

Un rol important în parcursul educa ional al elevilor îl au orele de consiliere i dezvoltare 
personal . Activit ile desf urate în cadrul acestor ore contribuie la formarea unor rela ii 
interpersonale armonioase, îl sprijin  pe elev s  devin  mai bun i îl ajut  pe acesta s - i cunoasc  
punctele forte i punctele slabe. Scopul principal al acestei discipline ar trebui s  fie preg tirea 
elevului pentru via a din afara colii.  
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Totodat , aceste ore vizeaz  formarea unei alte competen e esen iale, respectiv adoptarea unor 
atitudini pozitive ale elevului atât fa  de sine însu i, cât i fa  de cei din jur. Acest lucru poate fi 
ob inut prin activit i desf urate în echipe sau în grupe, care s  permit  înv area prin colaborare. 
Colaborarea reprezint  un element-cheie i în activit ile viitoare ale elevilor, fie ele personale sau 
profesionale. 

Accentul este pus i pe dezvoltarea competen ei a înv a s  înve i, prin adoptarea unor strategii 
de înv are eficient , dar i prin identificarea unor instrumente care s  promoveze motiva ia privind 
desf urarea optim  a procesului de înv are.  

Activit ile propuse în cadrul acestei discipline reprezint  i o oportunitate pentru identificarea 
parcursului profesional viitor, pe baza tr s turilor, nevoilor i intereselor fiec rui elev.  

coala, prin reprezentan ii ei, respectiv directori, consilieri i cadre didactice, are o contribu ie 
major  în educa ia copiilor, deoarece ei petrec mult timp în mediul colar. Comunicarea eficient  
între to i actorii educa ionali este un alt factor care contribuie la o dezvoltare armonioas  a elevilor. 
Identificarea punctelor forte, a celor slabe, a amenin rilor i a oportunit ilor în procesul educativ 
conduce la men inerea unui echilibru ce va favoriza adaptarea i integrarea elevilor în orice mediu 
atât în coal , cât i în afara acesteia. 

Astfel, este necesar s  existe o colaborare permanent  între coal  i p rin i. Pentru a spori 
num rul beneficiilor în procesul educativ, coal  poate s  desf oare diverse activit i educative în 
parteneriat cu p rin ii. 

Asigurarea unei educa ii de calitate reprezint  cheia progresului unei societ i.  
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STUDIU PRIVIND ROLUL FAMILIEI                                                                 
ÎN DEZVOLTAREA EDUCA IEI COPILULUI 

 

 

Prof. Vladimirescu Simona - Florentina 

Colegiul Na ional Pedagogic „ tefan Velovan”, Craiova 

 

De unde sunt eu? Sunt din copil ria mea. Sunt din copil ria mea ca dintr-o ar . – 

Antoine de Saint-Exupery 

Primii apte ani de via , petrecu i preponderent acas , în familie, sunt considera i ”culmea 
achizi iilor”, fiind una din perioadele de intens  dezvoltare psihic , deoarece copilul are o capacitate 
foarte mare de a absorbi informa ii, de a memora i de a- i însu i diverse comportamente, atitudini. 

Succesul în via  nu se mo tene te, nu este instinctual, ci se atinge prin exersarea unor abilit i 
de via  într-un mediu propice. 

Educa ia provenit  din familie este o condi ie esen ial  a integr rii cu succes a copilului în 
coal  i a reu itei de mai târziu în via .  

Dragostea cu care p rin ii î i înconjoar  copilul îi permite acestuia s  se dezvolte, s  aib  
încredere în propriile for e. Copilul iubit de p rin i se simte protejat, îngrijit, iar aceast  idee de 
siguran  îi creeaz  deschiderea spreo atitudine relaxat , benefic , atât fa  de p rin i i apropia i, cât 
i capacitatea de a se adapta în diferite grupuri sociale i situa ii dificile.  

De asemenea, copilul vede parin ii ca pe ni te modele, imitând inevitabil comportamentul i 
obiceiurile acestora, deci în zadar îndeamn  un parinte copilul s  citeasc  dac  el însu i nu îi este 
exemplu în aceast  direc ie. Se observ  o diferen  între copilul modern i copilul de ieri, cel cu cheia 
la gât. Dac  ne referim la lumea interioar  a copilului, aceea nu s-a schimbat, fiind la fel de bogat , 
plin  de dorin e, întreb ri i r spunsuri. În plan exterior, îns , au ap rut modific ri semnificative care 
oblig  interiorul copilului s  se adapteze acestora ”din mers”.  

Avalan a de stimuli ap ru i odat  cu rapiditatea fluxului informativ a determinat, pe de-o parte, 
o cre tere a tulbur rilor de aten ie i de concentrare, iar pe de alt  parte, o nevoie a copilului de c utare 
de informa ii i r spunsuri i de interac iune verbal  constant  cu adultul. Rolul p rintelui în existen a 
copilului este fundamental, dar numai în m sura în care el g se te for a i secretul de a lansa pe 
traiectoria vie ii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun i, prin aceasta, predispus la 
o anume fericire. 

Copilul se educ  prin îndemnurile p rin ilor, prin exemplele personale pe care p rin ii le ofer  
acestuia. Prin firea lucrurilor, copilul trebuie s  g seasc  în imediata sa apropiere, realitatea corect  
a persoanei de care sunt ata a i, realitate care s -i inspire conduita. Desigur c , aceste exemple de 
conduit  se corecteaz  pe parcurs, se îmbog esc, ajungând chiar s  se modifice. În acest proces, 
intervin gr dini a, coala, societatea care contribuie la modelarea personalit ii copiilor. Prima etap  
în acest proces de organizare i formare a membrului societ ii este reprezentat , îns , de identificarea 
cu personalitatea tat lui sau a mamei. 
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Înva -l s  fie deschis, s  aib  o atitudine pl cut  i s  î i exprime recuno tin a fa  persoanele 
care l-au ajutat într-o anumit  situa ie. Regulile de polite e pe care cel mic trebuie s  le st pâneasc  
sunt legate inclusiv de mesele în familie. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale. 

Apartenen a familial  este vital  în conturarea identit ii individuale. ,,Cei 7 ani de acas ’’ 
reprezint  o oglind  a educa iei pe care parin ii o ofer  copiilor în prima parte a copil riei. 

 Copil ria e cadoul pe care ni-l d  via . – Hora iu M l ele 
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

VLADUCU IONELA MARIA 

GRADINITA ELENA FARAGO, CRAIOVA 

Literatura de specialitate pune repetat în eviden  importan a i rolul primordial pe care îl de ine 
familia în dezvoltarea copilului, p rin ii având un impact direct i de durat  asupra copiilor. Ace tia 
joac  un rol-cheie în educa ia i formarea lor ca persoane pentru societate. Astfel, putem spune c  
formarea copilului începe chiar de la na tere, sau chiar înainte de acest moment, prin felul p rintelui 
de a vorbi cu copilul, de a se comporta cu acesta, de a se raporta la el, dar i prin modul de comporta 
p rin ii între ei în i i, sau cu al i membrii ai familiei sau în societate. 

tim i am auzit de foarte multe ori c  familia este este nucleul societ ii – poate uneori ni s-a 
p rut mult, deoarece consider m c  al i mul i factori influen eaz  traiectoria unei persoane, îns  
analizând mai bine, ne d m seama c  aceast  sintagm  este adev rat , familia chiar este nucleul 
societ ii. 

P rin ii sunt un bun exemplu pentru proprii copii, care are cel mai mare impact i cel mai lesne 
exemplu de urmat, mai ales în primii ani de via . Familia este cadrul fundamental în interiorul c ruia 
sunt satisf cute nevoile de baz  ale copilului, atât biologice cât i psihologice i sociale. Familia i 
mediul familial reprezint  veriga de leg tur  a copilului cu societatea i constituie matricea care îi 
imprim  primele i cele mai importante tr s turi caracteriale i morale ale copilului. 

P rin ii au un rol extrem de important în dezvoltarea emo ional  a copilului, ambii p rin i au 
un rol deosebit, atât mama, cât i tat l. Este adev rat c ci în primii ani de via , rolul mamei este mult 
mai necesar i mai complex, fa  de cel al tat lui, dar crescând, copilul va avea nevoie i de modelul 
tat lui, care îi va inspira copilului siguran a de care acesta va avea nevoie pentru a intra în societate. 

Îns , cum am amintit, foarte important  este i rela ia dintre p rin i, nu conteaz  care dintre ei 
este cel mai important, sau care are rolul cel mai complex, ci conteaz  foarte mult mediul ambiant, 
rela ia dintre p rin i i rela iile dintre to i membrii familiei, modul de raportare al unora la ceilal i, 
armonia i rela iile dintre ace tia, modul în care î i vorbesc, cum se ajut  sau cum î i împart sarcinile. 

Primii ani de via  ai unui copil i implicarea p rin ilor în acest stadiu de nevoie a satisfacerii 
trebuin elor este primordial . În primii ani de via , copilul este dependent de p rin i, în special de 
mam , fiind o etap  de baz  în dezvoltarea sa, deoarece în aceast  perioad  se pun bazele dezvolt rii 
viitorului adult. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev-profesor-p rinte, este foarte chiar necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
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colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. Literatura de specialitate arat  c  ansele de reu it  ale 
unui copil de a se dezvolta i de a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii 
sunt implica i în educa ia acestuia. 

Astfel, observ m ca educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  
conlucrare a celor dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra 
dezvolt rii personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul 
c  un copil pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania 
p rin ilor i a familiei, decât la coal . Pe parcursul înaint rii în vârst  î i va mai face apari ia în 
dezvoltarea copilului înc  un factor, mediul social: grupul prietenii i societatea. 

A adar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (p rin ii, coala, societatea) au un rol 
important în dezvoltarea viitorului adult, îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitorul adult, 
este mult mai mult influen at  de familie, aceasta având un rol cheie în evolu ia sa. 

„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un efect.”  – 
Bob Keeshan 
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FAMILIA I ROLUL EI ÎN FORMARAE EDUCA IEI 

VL DU ESCU GEORGETA 

LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 

Educa ia este procesul de facilitare a înv rii sau de dobândire de cuno tin e, aptitudini, valori, 
credin e i obiceiuri. Metodele educa ionale includ povestirea, discu ia, predarea, instruirea i 
cercetarea direct . Educa ia se desf oar  frecvent sub îndrumarea educatorilor, dar i elevii se pot 
educa pe ei în i i. Educa ia poate avea loc în mod formal sau informal i orice experien  care are un 
efect formativ asupra felului în care gândi i, sim i i sau ac iona i pot fi considera i educa ionali. 

Educatia copilul este un proces educational prin care ne invatam copilul sa isi cultive si 
perfectioneze abilitatile de comunicare, de exprimare a sentimentelor, de a capata cunostinte noi, de a 
relationa cu alti copii si cu alti adulti. Procesul de educatie a copilul este esential pentru formarea sa ca 
adult echilibrat si fericit. Ca parinti ne dorim sa 'echipam' copilul cu cat mai multe abilitati care sa il 
ajute in viata - de a-si gasi ehilibrul interior si de a fi fericit 

Educarea unui copil solicit  mult  r bdare din partea p rin ilor. Ceea ce este foarte important 
în acest proces este constan a i coeren a. În plus, psihologii sus in c  iubirea i exemplul propriu îl 
pune pe copilul mic pe un drum al educa iei care, cu siguran  îi va oferi mult succes în via  i multe 
reu ite. Un copil f r  educa ie este exact ca i un tablou în alb. NU are esen , nu are valori i, evident, 
va fi un inadaptat al societ ii. C ci, pe lâng  nevoile proprii pe care educa ia le hr ne te, prin educa ie 
se ”hr nesc” i nevoile societ ii din care copilul face parte. Orice societate modern , evoluat  i 
democratic  î i dore te ca oamenii ei s  fie educa i, motiv pentru care educa ia formal  este gratuit  
pân  la un anumit punct. 

Cand vine vorba despre educatie, tendinta este de a privi inspre scoala si cadrele didactice ca 
factori principali de influenta. Cu toate acestea, specialistii in educatie pun accent pe rolul parintilor 
de a-i forma si influenta pe copii inca din primele luni de viata, de cand incep sa invete respectul fata 
de sine. Ulterior, valori precum onestitate, curaj, toleranta, cinste, bunatate sau spirit civic sunt 
cultivate intai in familie si abia apoi in scoala. 

De-a lungul existen ei umane, familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile forme de 
comunitate i cea care asigur  evolu ia i continuitatea vie ii sociale. Caracteristicile specifice ale 
familiei deriv  din multitudinea de func ii ale acesteia: fiziologic , psihologic , moral , educa ional , 
economic  i emo ional . Dac  rolul moral este bine definit în familie (dragoste, afec iune, în elegere 
i respect reciproc), atunci vorbim de o familie puternic  i integr .  

Aceast  familie va genera întotdeauna un climat favorabil în care copiii vor cre te armonios i 
vor fi educa i ca la carte. 

Familia îndepline te cele mai importante func ii în societate: 

 îngrijiri fizice i emo ionale; 

 realizarea scopurilor comune; 

 controlul social asupra comportamentului membrilor familiei (în special, asupra copiilor); 
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 instruirea pedagogic  i moral  a copiilor; 

 continuitatea cultural  prin transmiterea mo tenirii culturale; 

 educa ia financiar . 

Pentru a putea descoperi “binele” care mai târziu va deveni “principialitate, cinste, spirit de a-
i ajuta aproapele, criterii de evaluare a comport rii” este necesar ca în grupul familial s  existe un 

cod de conduit  bazat pe o egal  respectare a normelor atât de c tre copii, cât i de c tre p rin i. 
Respectiv, cerând copiilor s  ac ioneze într-un anumit mod, p rin ii s  constituie modelul i imboldul 
în acea direc ie i nu factor derutant. 

Mobilizarea progresiv  a efortului pentru a s vâr i fapte bune, de laud , crearea sistematic  a 
unor condi ii favorabile dezv luirii întregului poten ial spiritual reprezint  îns i logica pedagogic  
în munca cu pre colarii. Participarea efectiv  a p rin ilor la necazurile copiilor, la evenimentele din 
via a acestora, le dau lini tea i siguran a. 

 Nu frica, nu teama trebuie s -l determine pe copil la ac iune; e bine s  li se explice natura 
gre elilor s vâr ite, gravitatea acestora i nu s  se apeleze la m suri unilaterale de natur  s  produc  
blocaje psihice i dezadaptare social . În direct  leg tur  cu aceast  ultim  precizare men ion m c  
dragostea de adev r nu poate fi cultivat  de c tre p rin ii care instaleaz  copiilor frica de pedeaps . 

 De asemenea, s  se tie c  drumul spre adev r nu are trepte: este sau nu este adev r, este ori 
nu este minciun  sfruntat . Nu exist  adev ruri mici i adev ruri mari, dup  cum nu exist  minciun  
mic  sau mare : nu exist  domenii m runte i domenii mari în care se manifest  dragostea de adev r 
ori înlocuirea acestuia prin neadev r. 

 Important  pentru formarea copilului în sensul cultiv rii i promov rii adev rului este 
consecven a între vorba i fapta adultului, între cele teoretizate i cele ce-i pot fi concret demonstrate. 
Aceluia i cadru educa ional de familie îi sunt proprii i cultivarea dragostei fa  de frumos, privit  ca 
un aspect al preg tirii bunului gust al copilului fa  de îmbr c minte, de inuta fizic , de cadru al 
locuin ei, precum i ca frumuse e în comportare, în rela iile cu cei din jur. 

 Dragostea de frumos a pre colarului se va întâlni peste ani, cu ordinea, cu cur enia, cu 
decen a în înf i area fizic  i cu demnitatea în comportare, au floarea în ghiveciul c ruia toarn  zilnic 
apa, cu grija de a realiza numai lucruri de bun  calitate, sub aspect fizic, dar i spiritual. Familia i 
c minul, convie uirea i cadrul convie uirii laolalt  a p rin ilor cu copiii lor, reprezint  coala primilor 
ani ai copilului în care trebuie s  primeasc  bazele temeinice ale viitoarei sale con tiin e, ale tuturor 
tr s turilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturit ii sale. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influen eaz  i 
modeleaz  persoana umana. Unii merg chiar mai departe i sus in c  ac iunea ei asupra persoanei e 
atât de mare, încât ea egaleaz  ac iunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul 
cercet rilor care vin dinspre psihanaliza, psihologia social  i sociologie sus inând c  familia este: 
adev ratul laborator de formare a persoanei. 

Transformarea individului în persoan  adic  în “individ cu status social” este întâi de toate 
opera familiei. Sunt dou  cauze care explic  aceast  influen  a familiei asupra persoanei: una este 
legat  de faptul c  ac iunea familiei se exercit  mai de timpuriu iar a doua de acela c  mult  vreme 
familia e calea prin care se canalizeaz  oricare alt  ac iune de socializare, ea fiind identic  cu întreaga 
lume social  a copilului. 
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Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de înv are este c  toate urca foarte repede 
la început i apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativ . Aceasta înseamn  c  
eficacitatea ac iunii mediului e foarte mare în primii ani, mic  mai târziu i foarte mic  dup  25-30 
ani când totul devine fix i imuabil, deci familiei îi revine astfel privilegiul de a- i exercita influen a 
de la început. 

Acest privilegiu este dublat de un al doilea: ac iunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar 
mult  vreme e i singura având pe deplin monopolul fiind singurul factor de socializare a copilului 
din perioada pre colar . Mediul familial este primul mediu educativ i socializator pe care îl cunoa te 
copilul i a c rui influen  îi marcheaz  esen ial dezvoltarea ca individ. 
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ROLUL PARTENERIATUL COAL  – FAMILIE 

 ÎN EDUCA IA COPIILOR  

  

Prof. Vlaicu – Hergane Aurica 

coala Gimnazial  ”Aurel Vlaicu” Arad 

 
coala este una dintre institu iile esen iale ale societ ii ale c rei rezultate influen eaz  atât 

evolu ia beneficiarilor ei direc i, cât i pe cea a comunit ilor – beneficiarii indirec i. 
Pe fondul schimb rilor pe care le traverseaz  societatea româneasc , colii i se cere, cu 

insisten , s  devin  un sistem deschis i s  evolueze pentru a se putea adapta. 
Se vorbe te tot mai mult despre o „pedagogie a tr irilor”, orientat  spre cooperare i participare, 

în care prioritar  nu mai poate r mâne asimilarea informa iei, ci, mai ales, educarea unei gândiri 
productive i posibilitatea de adaptare continu  la situa ii noi, ca o consecin  a mobilit ii intelectuale 
i a creativit ii, precum i a form rii atitudinii, a capacit ii i a comportamentelor. 

Oricât de mult va deveni omul sclavul robo ilor, oricât se va dezumaniza, sper m ca prin 
ac iunea comun  a colii i a familiei, el s  r mân  o fiin  suficient de ra ional  i de afectiv , încât 
în mediul educa ional în care tr ie te i se dezvolt , s  triumfe valorile. 

Pentru ca activit ile educative s  fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui parteneriat 
coal  - familie, care s  vin  în sprijinul copilului, la nivelul procesului educa ional i care s  aib  

rolul stop rii comportamentelor negative. 
A a cum o construc ie nu se poate des vâr i decât printr-o implicare i o coordonare permanent  

a întregii echipe de constructori, a a i personalitatea copilului nu se poate contura f r  un parteneriat 
bine sudat între coal  i familie, în care cele dou  institu ii se completeaz  i se sprijin  reciproc. 

Dac  în familie, copilul mai mult se formeaz  decât se informeaz , absorbind din mediul 
familial primele impresii, formându- i conduite prin mimetism i contagiune direct , coala îi ofer  
cultura, regulile i normele menite s -i des vâr easc  personalitatea. 

Construirea unui mediu educa ional bazat pe parteneriatul coal  – familie va fi în m sur  s  
determine elevul s  cunoasc , s  în eleag  i s  aplice aspectele formative legate de valori precum 
respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice 
i mai ales s  reduc  cât mai mult traseul de la norm  la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educa ional elevul va fi în m sur  s - i dezvolte, la un nivel 
superior, competen e care s -i permit  elaborarea de r spunsuri la problemele i situa iile ce in de  
integrare, adaptare, cooperare, solidaritate i mobilitate, dar i de compasiune. 

 
Parteneriatul trebuie s  se bazeze pe: 
 
- Precizarea axului valoric, care trebuie s  direc ioneze eforturile partenerilor; 
- Elaborarea unor strategii coerente i pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
- Stabilirea direc iilor prioritare care s  uneasc  eforturile parteneriale; 
- Precizarea rolului asumat de diferite institu ii i categorii de persoane; 
 
Beneficiile parteneriatului: 
 
- Cele dou  institu ii î i cunosc mai bine nevoile i ofertele, ac ionând în consecin ; 
- Î i îmbog esc i î i aprofundeaz  reprezent rile i no iunile morale; 
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- Î i cultiv  gestionarea eficient  a situa iilor conflictuale; 
- Î i l rgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date i informa ii i prin sistematizarea i 

interpretarea lor corect , precum i prin crearea posibilit ilor unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 
- Contribuie la dezvoltarea educa iei umaniste, adresându-se, în primul rând, form rii unei 

mentalit i care s  reflecte demnitatea omului, respectul fa  de munc  i crea ia proprie, fa  de 
rezultatul ei, fa  de munca i rezultatele altora; 

- Ajut  la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, f cându-i pe elevi s  vibreze în 
contact cu arta autentic  i s  valorizeze crea iile, cu adev rat educative; 

- Asigur , în mai mare m sur , egalitatea anselor educa ionale, pentru to i elevii; 
- Revigoreaz  spiritul civic i mentalitatea comunitar ; 
- Promoveaz , la un nivel superior, dialogul, transparen a i comunicarea; 
- Încurajeaz  ini iativa i participarea; 
- Statueaz , mai concret, disciplina i responsabilitatea; 
- Armonizeaz  condi iile specifice ale unit ii colare cu exigen ele sociale, de ordin general. 
 
Înl turarea posibilelor disfunc ionalit i cum ar fi: 
- Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonal ; 
- Lipsa de interes din partea p rin ilor în raport cu educa ia i, în particular, în raport cu evolu ia 

propriilor copii; 
- Caren ele atitudinale i comportamentale ale p rin ilor; 
- Problemele severe cu care se confrunt  unele familii defavorizate; 
- Restric iile care in de timpul limitat i de lacunele informa ionale. 
 
Împreun  i cu responsabilitate, cei doi factori educa ionali vor facilita succesul colar al 

elevului i, implicit, succesul profesional al viitorului adult, care, prin ac iunile sale, va contribui la 
cre terea eficien ei i a prestigiului comunit ii din care face parte. 
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Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

Profesor pentru înv mântul primar, Vl cianu Nicoleta 

Colegiul Economic C l ra i 

 

Educa ia este un proces împ r it între p rin i i profesori, al c rui obiectiv este formarea 
integral  a copiilor. Pentru a duce la bun sfâr it o educa ie integral  este necesar s  existe canale de 
comunicare i ac iuni ale familiei cu coala, doar a a se produce dezvoltarea intelectual , emo ional  
i social  a copiilor, în cele mai bune condi ii. 

Colaborarea familiei cu coala dezvolt  copiilor impresia c , de i se afl  în dou  spa ii diferite, 
ele sunt complementare. Participarea activ  a p rin ilor în via a colar  a copiilor se materializeaz  
printr-o mai bun  autostim  a copiilor, un randament colar mai bun, rela ii i atitudini pozitive ale 
p rin ilor despre coal . Familia i coala trebuie s  împart  responsabilit ile în educarea copiilor. 
Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integral  a copilului.  

Colaborarea familiei cu coala are o importan  major , cu efecte pozitive asupra elevilor, 
p rin ilor, profesorilor, colii i comunit ii. Între familie i coal  trebuie s  existe o comunicare 
foarte strâns . Dac  un profesor vrea s  educe, trebuie s  colaboreze cu p rin ii, pentru ca efortul pe 
care îl realizeaz  la clas  s  aib  continuitate i în restul zilei.  

Obiectivul cel mai important al colabor rii dintre coal  i familie în perioada colarit ii mici 
îl reprezint  sus inerea eforturilor copilului pentru ca acesta s  ob in  succesul colar.  Astfel misiunea 
cadrului didactic nu se poate realiza în condi ii cât mai bune f r  sprijinul p rin ilor care devin 
parteneri în desf urarea activit ilor educative. Realitatea pe care o tr im aduce totu i i beneficii pe 
m sur  ce p rin ii devin con tien i c , f r  o implicare activ , sus inut  i constant  nu vor putea s  
le asigure copiilor aceea i educa ie de care ei au beneficiat.Cadrului didactic îi revine sarcina de a 
consilia în permanen  p rin ii care întâmpin  dificult i în a în elege unde, cât i cum trebuie s  
intervin  în toate activit ile desf urate. 

coala îl înva  pe copil s  se situeze printre semeni, s  se obi nuiasc  cu anumite cerin e i 
realit i sociale. Dar educa ia în familie constituie prima coal  a copilului , partea cea mai important  
a preg tirii lui pentru via a social  i productiv .  

Familia trebuie s  fie prima institu ie social  care se preocup  de asigurarea condi iilor necesare 
dezvolt rii normale a copilului. coala i familia sunt cei doi poli de rezisten  ai educa iei, care 
contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. Odat  cu intrarea în coal , copilul tr ie te în 
dou  lumi diferite: una a familiei, colorat  înc  de afectivitatea primei copil rii, cealalt , a colii, 
înc rcat  de noi exigen e i de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dac  aceste medii 
educa ionale se completeaz  i se sus in, ele asigur  într-o mare m sur  buna integrare a copilului în 
activitatea colar  i, pe plan mai general, în via a social . 

Familia este unul dintre factorii care se preocup  de educa ia copilului. Ea este cea care ofer  
copiilor primele cuno tin e, primele deprinderi dar i primele modele comportamentale.Din punct de 
vedere sociologic, familia este institu ia fundamental  în societate,ea ofer  mediul în care copilul se 
na te, se dezvolt  i se formeaz  pentru via . Rezultatele unor cercet ri recente au demonstrat c  
dezvoltarea copilului e influen at  în propor ie de 70% de c tre familie.De-a lungul existen ei umane, 
familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile forme de comunitate i cea care asigur  evolu ia 
i continuitatea vie ii sociale. 

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, cump tarea. P rintele este un exemplu pentru copil. În formarea moral , un rol 
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important îl are „climatul” care este rezultatul raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi 
i caracterul lor pot forma climatul pozitiv (favorabil) sau climatul negativ (nefavorabil) educa iei. 

Raporturile dintre p rin i i copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra form rii 
lor, lucru de care ar trebui s  fie con tien i to i p rin ii. 

Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la 
educarea copilului. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este 
copilul nostru i colarul nostru. Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai 
repede la succes, ce   îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  
pe colar, în ce fel s -l motiveze i s -l ajute . coala este institu ia social  în care se realizeaz  
educa ia organizat  a tinerei genera ii . Ea este factorul decisiv i pentru formarea unui om apt s  
contribuie la dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  

Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului.          
Menirea colii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i 

de a stimula calitatea de om. 
Colaborarea dintre coal  i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient . Astfel o 

leg tur  permanent  între înv tor/ diriginte/ familie are rolul de a ac iona în mod pozitiv asupra 
copilului i de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificult i de comunicare i de 
dezvoltare a rela iei coal - familie. De aceea trebuie cunoscu i factorii care favorizeaza dar i 
blocheaz  o comunicare eficient . Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaz  evolu ia 
elevului, rezultatele colare i natura comportamentului. 

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz  copilul, prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul 
de înv mânt. 

Acesta din urm  va deveni la maturitate un om al societ ii echilibrat, s n tos psihic i 
responsabil. Va avea o minte armonioas  i se va comporta în elept în diferite situa ii.Dac  acest lucru 
se va realiza depinde de fiecare dintre noi. 

De aceea, este atât de important s  existe o comunitate unit , în care fiecare membru contribuie 
cu resurse, dar i cu compasiune, pentru acela i scop: binele copiilor.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 
Prof. Vla in Daniela Camelia 

 

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 
Func ia educativ  a familiei const  în formarea priceperilor, deprinderilor de via , sentimente. Rolul 
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul de 
înv mânt, personalitatea copilului. 

P rintii, copiii i comunit ile se influenteaz  puternic unii pe al ii.  Mediul în care tr iesc 
p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , 
p rin ii pot influen a comunitatea i pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii.  Activitatea 
educativ  ce se realizeaz  în coal  nu poate fi separat , izolat  de alte influen e educative ce se 
exercit  asupra copilului. Educa ia este cea care des vâr e te fiin a uman , educa ia pe care copilul o 
prime te în familie, în coal  i de la comunitate. Implicarea p rin ilor joac  un rol important în cadrul 
interven iei colare. 

In educarea ,,puiului de om”, parintii , educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace 
importante de educatie si instructie. 

Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta  etapa de schimbare si modernizare 
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un 
loc privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele 
deprinderi dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar 
debutului socio-familial. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i 

lectorate cu p rin ii. 
Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse. 

Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea 
responsabilitatilor educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand 
rolul de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le 
lipsesc pregatirea psihopedagogica, experienta.  

Ac iunile care implic  p rin ii produc o schimbare în ambientul familiei i cresc aspira iile, atât 
ale p rin ilor pentru copiii lor, cât i ale copiilor în i i. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului 
aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte 
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casnice), familia este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea 
copiilor.  Copilul ob ine rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul 
de înv are, asigurându-i copilului cele necesare studiului 

Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii  trebuie sa-si intareasca 
fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba 
performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea 
propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia 
copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal 
si celelalte. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
polite ea, cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori 
p rin ii uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia.  Se întâmpl  totu i 
ca ceea ce consider  p rin ii a fi o m sur  corect  pentru copilul lor într-o anumit  situa ie, s  nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renun area la interven ii din partea p rin ilor care sunt dep i i de situa ie . Între familie i 
coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , edin e i 

lectorate cu p rin ii. 
Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 

demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute .  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii.  Ea este factorul decisive i pentru  formarea unui om apt s  contribuie 
la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  la via a, s  fie preg tit pentru munc .  Procesul de 
înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai 
de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. 
Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la construirea unor rela ii pozitive între 

familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala sunt eficiente ambilor factori. Dac  
ne referim la optimizarea comunic rii între profesori i p rin i, se iau în calcul: calitatea celor doi poli 
ai colabor rii (profesori i p rin i); 

In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul 
pozitiv”(favorabil) sau ,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca 
cetatean, ca om. 

Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra 
formarii lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, 
vorbele noastre, ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului. 

*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. 
Ce s-ar intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? 
Atunci copilul creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se 
indeparteaza afectiv si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se 
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nasc,,gastile “ si ,,bandele” de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in 
,,tabere”:unul sever si unul indulgent. Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi 
de personaliate pe care nu si le doreste nici un parinte pentru copilul sau. 

*,,Familia  permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea 
copil va fi neajutorat , un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, 
in timp ce parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati 
in colectivele de scoala sau mai tarziu la locul de munca. 

*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama 
de nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite 
la domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in  
ce mod si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura 
sfatuitorului  si nu a judecatorului. 

*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei 
insisi. Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor 
rezultate bune la invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda 
a parintilor in legatura cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul 
educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si 
sobrietatea, larghetea si strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera 
formarii umane. 

Exist  dou  teorii importante privind rela ia coal - familie : teoria profesionalismului i teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consider  ca un element esen ial serviciul f cut altora, f r  a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competen a, un cod de etic  profesional . Teoria 
schimbului consider  ac iunea uman  în func ie de un  câ tig  personal , un salariu asigurat, o 
competi ie restrâns . Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca 
f când parte din datoria profesional  a profesorului deoarece : p rin ii sunt parteneri ai colii , 
eficacitatea înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt 
responsabili legali de educa ia copiilor. Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele 
unei astfel de colabor ri.  

Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând 
în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.  Modelul moral-civic propus de coal                    
(comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine)  g se te un r spuns pozitiv în 
familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 

P rin ii trebuie s  vad  în coal  un prieten, un colaborator, un om adev rat care-i 
poate  ajuta  prin  atitudinea  nep rtinitoare  pe  care  trebuie  s   o  afi m.   Asadar,  e  o  sarcin   a  
colii  s   identifice  situa iile  problem ,  din  familiile  copiilor,  s   dirijeze  pe  cât  posibil  strateg

iile  educative  în  favoarea  elevului  i  s   con tientizeze  c   rela ia  de  colaborare  coal -
familie  este  determinant   în  educarea  copiilor. 
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ROLUL P RIN ILOR I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

 

Prof. înv. pre c. Vod  Ana - Maria 

Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”,  Piatra Neam  

 
”Familia este un factor important i de r spundere al educa iei. P rin ii o conduc i r spund de 

ea în fa a societ ii, a fericirii lor i a vie ii copiilor.”  A. S. Makarenko 
 
În literatura de specialitate se pune în mod repetat în eviden  importan a i rolul primordial pe 

care îl de ine familia în dezvoltarea copilului, p rin ii având un impact direct i de durat  asupra 
copiilor. Ace tia joac  un rol - cheie în educa ia i formarea lor ca persoane pentru societate. Formarea 
copilului începe chiar de la na tere, sau chiar înainte de acest moment, prin felul p rintelui de a vorbi 
cu copilul, de a se comporta cu acesta, de a se raporta la el, dar i prin modul de comporta p rin ii 
între ei în i i, sau cu al i membrii ai familiei sau în societate. 

Familia este cadrul fundamental în interiorul c ruia sunt satisf cute nevoile de baz  ale 
copilului, atât biologice cât i psihologice i sociale. Familia i mediul familial reprezint  veriga de 
leg tur  a copilului cu societatea i constituie matricea care îi imprim  primele i cele mai importante 
tr s turi caracteriale i morale ale copilului. 

Primii ani de via  ai unui copil i implicarea p rin ilor în acest stadiu de nevoie a satisfacerii 
trebuin elor este primordial . În primii ani de via , copilul este dependent de p rin i, în special de 
mam , fiind o etap  de baz  în dezvoltarea sa, deoarece în aceast  perioad  se pun bazele dezvolt rii 
viitorului adult. 

În cadrul familiei, copilul are parte de primele lec ii de via , iar p rin ii sunt cei care îi ofer  
un prim model de înv are. Dar i dup  ce cre te i copilul ajunge la gr din / coal , rolul p rin ilor 
nu se termin , ci continua, i este în continuare la fel de important. Colaborarea între actorii implica i, 
elev – profesor - p rinte, este foarte chiar necesar  i influen eaz  via a colar  a copilului. 

Implicarea p rin ilor în via a colar , participarea activ  a acestora în procesul instructiv-
educa ional, colaborarea p rintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea 
colar , i la ob inerea de rezultate mai bune. ansele de reu it  ale unui copil de a se dezvolta i de 

a ob ine rezultate mai bune la înv tur  cresc pe m sur  ce p rin ii sunt implica i în educa ia acestuia. 
Printre diferitele moduri în care v  pute i implica se num r  a veni la coal  pentru a l sa sau a 

lua copilul, a fi prezent la sedin ele cu p rin ii, a participa la evenimentele colare, a face voluntariat 
în clas , a primi rapoarte, a împ rt i informa ii privitoare la s n tatea i bun starea copilului i a 
s rb tori reu itele. Dar toate acestea reprezint  doar începutul. Implicarea înseamn  de asemenea s  
juca i un rol activ în educa ia copilului dumneavoastr  acas .  

 

În alte cuvinte, pute i avea un impact pozitiv prin: 
• A încuraja copilul s  aib  o atitudine pozitiv  i curioas  cu privire la înv at în orice mediu, 

acas , la coal  i în comunitate 
• A v  asigura de prezen a la coal , punctualitate i respectarea unor obiceiuri pozitive 
• A încuraja copilul s  aib  interese variate ca de exemplu hobby-uri, activit i extra colare i 

activit i comunitare 
• A lua parte în activit ile colare în cât mai multe feluri posibile – prin a v  oferi abilit ile, 

timpul i prin a v  împ rt i preocup rile 
• A cere informa ii pentru dumneavoastr  sau pentru educa ia copilului pentru a v  permite s  

îl/o sus ine i 
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• A vorbi cu copilul despre viitorul, speran ele i visurile lui/ei. 
Astfel, observ m ca educa ia nu se termin  acas , i nici nu începe la coal , ci este o continu  

conlucrare a celor dou  medii, îns  s  inem cont c  mediul familial are o i mai mare influen  asupra 
dezvolt rii personalit ii, atitudinilor, comportamentului i reu itelor copilului, având în vedere faptul 
c  un copil pre colar sau din clasele primare, î i petrece mult mai mult timp acas , în compania 
p rin ilor i a familiei, decât la coal . Pe parcursul înaint rii în vârst  î i va mai face apari ia în 
dezvoltarea copilului înc  un factor, mediul social: grupul prietenii i societatea. 

A adar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (p rin ii, coala, societatea) au un rol 
important în dezvoltarea viitorului adult, îns  s  inem cont de faptul c  baza, funda ia viitorul adult, 
este mult mai mult influen at  de familie, aceasta având un rol cheie în evolu ia sa. 

„P rin ii sunt modelele de baz  pentru copii. Fiecare cuvânt, mi care i ac iune au un 
efect.”  (Bob Keeshan) 
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„Importan a implic rii în educa ia copilului – p rinte - coal !” 
 

 

Prof. Voina Oana Rodica 

Gr dini a cu P. P. „Floarea - Soarelui” Re i a  
 

 

Efortul familiei este esen ial în educarea copilului pentru adaptarea optim  la mediul social, în 
men inerea s n t ii mentale i emo ionale, în dezvoltarea i men inerea st rii de bine, care se 
define te prin prisma urm toarelor dimensiuni: acceptarea de sine, rela ii pozitive cu ceilal i, 
autonomie, control, sens i scop în via  i, nu în ultimul rând, dezvoltare personal . 

Al turi de familie, o alt  institu ie de baz  a societ ii este coala, astfel c  parteneriatul coal  
– familie e esen ial, din buna colaborare dintre adul ii celor dou  institu ii copiii vor avea numai de 
câ tigat.  

Pentru copii, familia reprezint  mediul socio-educativ în care se realizeaz  socializarea primar . 
Con inutul socializ rii primare se structureaz  în jurul unei dimensiuni cognitive i a unei dimensiuni 
afective. 

În ultimul timp, în mediul didactic se încearc  promovarea cadrului conceptual pentru colile 
i sistemele educa ionale prietenoase copilului. Printre aspectele esen iale – o coal  incluziv , care 

asigur  o înv are eficient , ofer  un climat s n tos i protector pentru copii, implic  activ copiii, 
familiile i comunit ile – re inem c  aceasta trebuie s  acorde aten ie dimensiunii de gen.  

Realizarea obiectivului din urm  este posibil  prin: promovarea echit ii de gen i asigurarea 
de anse egale pentru educa ie i performan e; eliminarea stereotipurilor de gen; garantarea 
implement rii unor curricula, manuale i procese de predare-înv are nediscriminatorii din 
perspectiva de gen; promovarea respectului pentru drepturile i demnitatea celorlal i. 

Dimensiunea cognitiv  - presupune însu irea limbajului, precum i un prim mod de a în elege 
lumea înconjur toare. 

Dimensiunea afectiv  - se refer  la identificarea afectiv  a copilului cu persoanele apropiate lui 
(p rin i, rude, ,,altul semnificativ”). Aceast  identificare emo ional  are dou  consecin e majore: 
copilul adopt  imaginea acestui ,,altul semnificativ” cu privire la persoana sa, ajunge astfel la o 
anumit  imagine despre sine i dobânde te astfel primul ,, eu social”, prima identitate social , iar pe 
de alt  parte percepe lumea ,,filtrat ” de p rin i, ca fiind unica lume posibil . În formarea 
personalit ii copilului un rol esen ial îl are implicarea parental .  

Acest concept poate fi în eles ca participare a p rin ilor în procesul educa ional care se 
desf oar  în coal  prin intermediul mai multor activit i, evenimente sau programe. Mai precis, 
acestea au fost direc ionate spre interac iunea direct  cu elevul sau cu înv torul s u în activit ile 
educa ionale. În acest sens, pot fi men ionante medita iile, lectoratele cu p rin ii pentru a discuta 
progresul sau dificult ile elevului, voluntariatul p rin ilor în clas  sau în coal  în general, 
participarea regulat  la întâlnirile programate de coal  i discu iile dese cu elevul despre planific rile 
colare, progres i activit i. 

Un prim principiu ce deriv  din valorile asumate este centrarea pe elev. Acesta se reflect  în 
adecvarea educa iei la nevoile de înv are i dezvoltare ale copilului i la dezvoltarea holistic  a 
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triunghiului minte – corp – suflet. În plan concret, acesta presupune consiliere pentru orientare colar  
i profesional  bazat  pe aptitudini i talent, precum isprijin socioeduca ional pentru to i copiii, în 

func ie de nevoile fiec ruia. 

coala asigur  viitorilor adul i o alfabetizare func ional  în toate domeniile necesare unei vie i 
autonome i împlinite în societate, care s  contribuie la starea de bine individual  i a comunit ii. 
Viitorul adult este capabil s  acceseze orice tip de informa ie i s  o în eleag  suficient pentru a o 
folosi ca resurs  în performan a propriilor ac iuni sau în excelen . 

În concluzie, familia este un grup necesar oric rui individ, cu rol de formare i dezvoltare, cât 
i prin oferirea unui loc în care omul s  se simt  protejat, a teptat i iubit. În opinia mea, familia este 

ceva nepre uit, un lucru ce nu se ob ine a a u or i nici nu poate fi impus. Implicit, termenul de „acas ” 
este legat de „familie”, unul f r  cel lalt fiind o înc pere pustie sau un grup de oameni str ini. Astfel, 
familia este un lucru spre care tinde orice om ce- i dore te iubire i în elegere, f r  a ezita s  ofere în 
schimb acela i lucru. 

Rolul fundamental în educarea copiilor îl are familia, ca microunivers al societ ii, i 
comunitatea local , ca univers median fa  de societate, în ansamblul s u. Serviciul public de educa ie 
este organizat i structurat pentru a sprijini i orienta familia în acest rol, întrun mod profesionist i 
în spiritul cooper rii i al încrederii, care s  asigure c  obiectivele parcursului colar obligatoriu sunt 
atinse în interesul superior al copilului i în contextul nevoilor speciale ale acestuia.  

coala organizeaz  activit i extracurriculare pentru întreaga familie, atât în scopul dezvolt rii 
competen elor p rin ilor în domeniul organiz rii vie ii de familie, cât i în scopul încuraj rii p rin ilor 
de a se integra sau reintegra în procesul de înv are pe tot parcursul vie ii. Pentru sus inerea st rii de 
bine în familie, coala asigur  timpi distinc i pentru înv are în variate forme în mediul colar, 
garantând c  timpul din afara orelor petrecute la coal  poate s  fie dedicat în mod expres vie ii în 
familie. 

coala asigur  contextul pentru sprijin socio-educa ional pentru to i copiii, în func ie de nevoile 
lor, devenind un mediu incluziv i care sus ine egalitatea de anse. În acest scop, coala coopereaz  
cu alte institu ii abilitate ale statului, cu organiza ii de caritate i cu reprezentan i ai societ ii civile i 
ai sectorului economic. 
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ROLUL P RIN ILOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

Prof. Dr ghiciu Florentina 

Prof. Voinea Elena Daniela 

coala Gimnazial  Nr. 88, Sector 3, Bucure ti 
 
 

 

P rin ii joac  un rol important în educa ia copiilor. Factorii genetici, situa ia financiar  i 
social  precum i rela iile familiale sunt importante pentru rezultatele educa iei copiilor. 

Copilul împ rt e te cu familia succesul colar, realiz rile, aspectele pozitive, dar i aspectele 
mai pu in pl cute sau insuccesele. P rin ii sunt cei care îl sprijin  necondi ionat pe copil, oferindu-i 
solu ii optime pentru rezolvarea unor situa ii ap rute la coal : ei îi pot da sfaturi utile, pot împ rt i 
din experien a lor de colari, se pot consulta cu înv torul pentru a rezolva împreun  unele situa ii. 

S  nu uit m c  exemplul p rin ilor contribuie major la educa ia copilului. De exemplu, dac  
p rintele dore te s -l obi nuiasc  pe copil s  citeasc  în timpul liber, poate organiza acas  „Lectura 
de sear ”, un interval de timp în care, împreun , to i membrii familiei citesc ceva ce le place. 

Capacitatea p rin ilor de a se implica în educa ia copiilor depinde foarte mult de cuno tin ele 
lor legate de educa ie, sugerând o nevoie puternic  de educare a adul ilor i accentuarea înv rii 
intergenera ionale. Exist  o persisten  substan ial  a rezultatelor educa ionale de-a lungul 
genera iilor. 

Nimic nu-l ajut  mai mult pe copil decât un p rinte dedicat rolului s u. Fiecare p rinte dore te 
ca propriul copil s  reu easc  la coal . De aceea nu trebuie subestimat aportul pe care mama sau 
tat l îl au în formarea celor mici. În coal , ca i în via , continua sus inere a p rin ilor este crucial  
pentru o via  împlinit .  

Iat  care sunt cele 4 roluri pe care fiecare p rinte trebuie s  i le asume: 

1. S  incurajeze continuu. 

Este la fel de important s  încurajezi un copil cu performan e mai slabe cât i s -l felici i pe cel 
care ob ine rezultate. Adev rata înva are nu se bazeaz  pe recompens , ci pe valorile pe care copilul 
le descoper . Este esen ial s  tragem concluzii pozitive dintr-un e ec. Aceasta îl va ajuta s  în eleag  
cât e de important s  încerce din nou pentru a reu i în cele din urm . 

2. S  îi fie un bun prieten. 

S  înve e s  citeasc  i s  socoteasc  nu sunt singurele lucruri cu care un copil se confrunt  la 
coal . El poate avea probleme cu un profesor, cu un grup de prieteni sau cu al i copii la locul de 

joac . Câteodat  chiar au nevoie de cineva care s  îi asculte cu adev rat – i acel cineva este p rintele. 
F r  cineva în care s  aib  încredere, copilul va fi mai stresat, iar acest lucru poate diminua încrederea 
în sine i motiva ia.  

Încerca i s  v  aminti i problemele cu care v-a i confruntat când era i copii. E momentul s  
transmite i copilului Dvs. o experien  pozitiv . Dac  v  ve i lua copilul în serios este foarte probabil 
ca si el s  ia propria educa ie în serios.  
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3. S  fie un bun profesor. 

Nu puteti l sa toata educa ia în seama înv torilor i a profesorilor din coal . Este treaba lor, 
desigur, dar chiar i cel mai str lucit profesor nu se poate adresa unui singur elev din clas . Copiii au 
nevoie de aten ie personal  i e sarcina parin ilor s  le-o acorde. A a c  fi i la curent cu temele, 
proiectele i testele copilului. L sa i ceva din timpul dvs. ca s  îi pute i oferi ajutorul.  

4. S  se impun  în fa a copiilor. Aten ie! Nu e vorba despre pedepse! 

Da, uneori e nevoie s  fim mai fermi. Dar e vorba doar despre disciplina. E important s -i 
reaminte ti copilului c  e bine s - i respecte programul, c  temele sunt responsabilitatea lui i e 
necesar s - i îndeplineasc  sarcinile la timp. Trebuie s  impunem respect pentru c  de cele mai multe 
ori copiii nu înteleg de prima dat  sau nu iau prea în serios anumite obliga ii. Pu in  fermitate 
manifestat  în fiecare zi îl va înv a pe copil cum s - i organizeze timpul i activit ile. Aceasta îi va 
da un sim  al controlului i poate preveni întârzierile în terminarea temelor. 

Copilul este motivat s  înve e dac  ceea ce înva  este legat de realitate, dac  este util i îl ajut  
în via a cotidian , dac  porne te de la ceea ce cunoa te i de la ceea ce corespunde experien ei sale. 

Înv area este o experien  personal  la care el are nevoie s  participe. El înva  dac  face, 
interac ioneaz  direct, ac ioneaz  practic, aplic , dac  analizeaz , apreciaz , observ , extrage 
concluzii, adic  dac  este implicat activ mental i, mai ales la vârste mici, senzorial i motric. 

Înv area eficient  se realizeaz  într-o atmosfer  pl cut , suportiv , în care copilul simte c  
poate decide, c  are un anumit grad de libertate, în care are voie s  gre easc  i în care este sus inut 
s - i corecteze gre elile. El are încredere c  va criticat pentru gre elile sale i nici nu va fi comparat 
cu al i copii. 

Copilul înva  mai bine atunci când simte c  este apreciat pentru efortul s u, c  este sus inut i 
sprijinit s  dep easc  obstacolele, frustr rile pe care le presupune înv area. 
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Importan a educa iei în familie i la coal  

Prof. pps Voinescu Angelica 

Centrul colar de Educa ie Incluziv , Ora ul V lenii de Munte 
 

 

”Tot ceea ce n-avem de la na tere i de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 
educa ie. Aceast  educa ie ne vine de la natur , de la oameni sau de la lucruri.” – Jean Jacques 
Rousseau 

Pornind de la acest citat vreau s  v d dac  educa ia are o anumit  importan  în parcursul unei 
persoane sau pentru a putea vedea dac  educa ia oferit  de coal  sau de familie  sau natur  este un 
factor relevant în parcursul persoanei; pentru aceasta cred c  trebuie s  r spund la o întrebare. Ce 
întrebare? Cred ca singura i cea mai relevant  întrebare posibil  este: Cine sunt eu? 

Cine sunt eu?... privind parcursul meu pot spune c  sunt fiica p rin ilor mei, sunt nepoata 
bunicilor, sunt fosta elev  a doamnelor i domnilor educatori, înv tori i profesori, sunt angajatul 
”x” din institu ia ”Y sau Z”, sunt cet eanul acestei ri, sunt prietena prietenilor mei, sunt mam , 
sunt... un cumul de roluri ce implic  valori, cuno tin e, deprinderi, atitudini, norme sociale,.. 
dobândite în timp.  

Pentru cea care sunt ast zi, r spunz tori sunt p rin ii i bunicii mei pentru c  într-un anumit an 
m-am n scut în familia lor iar ei, zi dup  zi, cu r bdare, grij  i iubire m-au ajuta s  descop r lumea 
din jurul meu. Pentru început m-au ajutat s  descop r i s  asociez sunetele din jurul meu, am înv at 
s  asociez sunetele vocilor celor din jurul meu cu chipurile lor, am înv at s  comunic cu ei chiar dac  
nu vorbeam, u or-u or am înv at s  merg i astfel am început s  descop r elementele ce m  
înconjurau: mobilierul, bibelourile, mileul de pe mas , coada pisicii, plita sobei.... am înv at s  
vorbesc pentru c  permanent cineva vorbea cu mine sau lâng  mine. Prin intermediul lor am 
descoperit întreaga mea lume, care la acel moment se rezuma la gospod ria bunicilor.  i uite a a, zi 
dup  zi, în casa bunicilor am dobândit cei apte ani de acas ; i fie vorba între noi erai de ocara satului 
dac  cumva d deai dovad  de lipsa lor.   

În acea perioad , familia mamei, a fost responsabil  pentru educa ia mea. Ei sunt cei care, lipsi i 
fiind de coal , au reu it s -mi transmit  principalele ingrediente ale unui copil ”bine crescut”; ei mi-
au transmis norme de conduit , reguli de comportament în societate, reguli de circula ie, mi-au 
insuflat respectul pentru str mo ii no tri, pentru religie i obiceiuri, ei sunt cei care, prin propriul 
exemplu, mi-au transmis respectul pentru pamântul pe care tr im i care ne hran te. 

Astfel, bunica a fost cea care atunci când m  trimitea la pâine îmi explica foarte clar pe ce parte 
a drumului s  merg atât când m  duc la magazin cât i la întoarcere, îmi explica cum s  procedez la 
trecerea cu calea ferat , cum s  procedez atunci când în drumul meu m  întâlnesc cu vecina sau  cu 
un alt om din sat, cum s  vorbesc atunci când intru în magazin, ea a fost cea care m-a înv at cum s  
m  închin, cu ea am mers prima dat  la biseric  i mi-a explicat regulile din interiorul bisericii, ea 
este cea care mi-a transmis istorioare i obiceiuri religioase, m-a responsabilizat în treburile 
gospod riei, m-a înv tat cum s  îngrijesc brazdele, cum se culege/cur  porumbul, cum s  ”citesc” 
vremea din ziua urm toare.  

Bunicul a fost cel care m  lua cu el când mergea cu c pri a Stelu a; de la el tiu despre plantele 
ce cresc pe câmp, despre al II-lea r zboi mondial, despre diferen ele dintre clasele sociale (tataie a 
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fost b iat de pr v lie), despre zi i noapte, despre stelele de pe cer, cu el urm ream traseul i ritualul 
furnicilor, sau încercam s  g sim un ad post sigur ( ferit de fulgere) în momentul în care ne prindea 
furtuna pe deal... sau multe, multe alte lucruri. 

La începutul colii, mul i dintre noi, eram gata preg ti i de familie s  absorbim scrisul, cititul, 
calculul i s  ne complet m toate acele informa ii pe care familia nu a putut sau nu a tiut cum s  le 
transmit .  

Pe tot parcursul colii, cu ajutorul doamnelor  i domnilor profesori am descoperit ce discipline 
ne plac, ne-am descoperit voca ia, ne-am descoperit pe noi i ne-am creionat traseul viitorului adult. 
Educa ia din famile i coli a reprezentat un proces îndelungat de înv are, de dobândire de cuno tin e, 
de dezvoltare a unor abilit i, valori, convingeri i obiceiuri.  

Toate acestea împreun  cu c r ile citite, studiul individual i situa iile de via / întâmpl rile 
tr ite zi cu zi m-au ajutat s  m  dezvolt, s  m  analizez i s  îmbun t esc acolo unde se poate, s  
stabilesc i s  men in rela ii pozitive, s -mi definesc stilul de munc , s -mi stabilesc drumul în via  
etc. 

Da! Ast zi sunt cine sunt i unde sunt pentru c  familia mea s-a interesat îndeaproape de 
dezvoltarea mea, de s n tatea mea, de educa ia mea i de viitorul meu. 

În final pot concluziona cu un citat ce subliniaz  necesitatea implic rii familiei în dezvoltarea 
copilului - “Faptul c  ave i un copil nu v  face p rinte, precum faptul c  ave i un pian nu va face 
pianist” (Mihail Levine). 
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Rolul familiei si al colii în educa ia tinerilor 

Prof. Vrabie Cristina-Maria 
 

  

Tinerii au fost si sunt cei care poart  mai departe valorile unui neam,iar neamul nu exist  f r  
valori culturale i morale. 

Din pacate, educa ia în ziua de azi sufer  foarte mult din cauza faptului c  cei trei factori 
fundamentali responsabili cu educa ia - familia, coala i biserica, par a fi aproape neputincio i în a-
i exercita responsabilit ile educa ionale, comparativ cu al i factori - mass media i mediul, anturajul, 

care devin mult mai puternici de la o vârst  în via a tân rului. De asemenea, nu de pu ine ori cei trei 
factori educativi par a nu colabora sau chiar mai mult, pun unul pe seama celuilalt responsabilitatea 
educ rii elevului i a tân rului. Valorile morale sunt înv ate i desprinse în familie, familia fiind un 
factor educativ fundamental în educa ia copilului, înainte ca ceilal i doi factori, Biserica i coala s  
intervin  în procesul de educare a acestuia. 

Roadele muncii oric rui p rinte se v d întotdeauna dup  un timp i sunt vizibile în via a 
cre tinilor în devenire. 

Din punctul meu de vedere, familia reprezint  cea mai important  comunitate, în plan 
educa ional i de formare în general, o comunitate indinspensabil  de via , care are de îndeplinit 
dou  sarcini majore, i anume, grija fa  de necesit ile trupe ti, materiale ale membrilor ei i 
promovarea valorilor spirituale, morale i religioase. 

Având în vedere c  principiul de via  al familiei îl reprezint  iubirea, mai exact- comuniunea 
de via  i iubire, din ea izvor te o deosebit  for  educa ional  i de formare a personalit ii sub 
toate aspectele, care nu î i are egal în alt  parte. Prin urmare, familia este mediul spiritual în care 
copilul urmeaz  s - i modeleze personalitatea sa moral . 

În sânul familiei „pedagogia va fi mai existen ial ” decât la coal . Familia determin  în mod 
esen ial caracterul viitorului cre tin, i chiar „viitorul temporar i cel etern al omului. 

Prin urmare, p rin ii au datoria de a le fixa copiilor înc  din primii ani de viata, principii morale 
dup  care s  se poat  ghida întreaga via . 

Este important s  li se insufle copiilor sentimentul responsabilit ii pentru ceea ce fac, precum 
i dragostea de dreptate i de adev r. Nu se pot accepta egoismul i invidia, dar i orice fel de capricii. 

Trebuie înv a i s - i înving  dorin ele i s  se obi nuiasc  cu lipsurile, în felul acesta dobândesc 
cump tarea, dar i smerenia. Tendin a spre comoditate i lene poate fi înlocuit , de exemplu, cu 
activit i f cute împreun  în cadrul familiei, conducând pe copil la pl cerea pentru munc  i h rnicie. 

Putem constata ca tinerii zilelor noastre sunt foarte diferi i de cei din genera iile trecute,  fiind 
rezultatul lumii i al societ ii în care se nasc i tr iesc. 

Cu durere in suflet, putem spune ca mare parte din ei au ajuns s  se revolte împotriva valorilor 
tradi ionale, fara ca macar sa isi dea seama, dorind s  aib  o anumit  independen  fa  de p rin ii lor 
i de societate i s - i creeze un mod de a fi prin care s  se simt  liberi i altfel decât restul lumii. 

Majoritatea au mintea obosit  i nu mai pot s  se concentreze; nu au motiva ie pentru a înv a; 
pentru mul i, moralitatea este la un nivel sc zut. Spiritul de turm  acapareaz  aproape întreaga 
genera ie, iar cei care se opun sunt cataloga i ca neadapta i. 

De aceea, tinerii trebuie preg ti i pentru evitarea r ului aceste lumi, a ispitirilor i a patimilor 
ei, dar nicidecum s  se izoleze de ea; trebuie s  li se insufle capacitatea de a înfrunta aceast  lume i 
de a p stra credin a în mijlocul necredin ei, cur ia în mijlocul murd riei i al p catului. 
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“CEI 7 ANI DE ACAS ! / DIN SUFLET PENTRU MAMA” 
IMPORTAN A EDUCA IEI FIZICE I SPORTULUI ÎN EDUCA IA COPIILOR \ 

PROF. VRAN U VASILE-OVIDIU 
COALA GIMNAZIAL  NUM RUL 1 SUCEAVA 

Atunci când vrem s  analiz m activitatea de educa ie fizic  ca fenomen social i ca latur  a 
educa iei trebuie s  avem in vedere multitudinea de componen e pe care ea le implic : 

 exerci ii fizice, 
 baza material  specific  
 instala ii i materiale specifice, 
 aspecte tehnice si organizatorice, 
 discipline stiin ifice care o fundamenteaz , 
 cadre de specialitate 

Func iile educa iei fizice 

Func iile sunt destina ii constante ale unui fenomen i ele deriv  din ideal, în sensul ca se 
subordoneaz  acestuia.Prin func ii se realizeaza idealul educatiei fizice, se face "apropierea" fa  de 
aceasta. Toate func iile educa iei fizice sunt foarte importante i î i dovedesc eficien a numai dac  
sunt indeplinite in "sistem" influen ându-se i completându-se reciproc. Func iile educa iei fizice sunt 
de doua feluri, specifice si asociate. Func iile specifice vizeaza cele doua coordonate ale obiceiului 
de studiu propriu Teoriei si Metodici: dezvoltarea fizic  i capacitatea motric .  

Func iile asociate întregesc efectele practic rii exerci iilor fizice asupra fiin ei umane. 

 Func ia de perfectionare a dezvolt ii fizice  
 Func ia de perfec ionare a capacit ii motrice  
 Func ia igienic  
 Func iia recreativ   
 Functia de emula ie 
 Func ia educativ   

Aici o s  dezvolt m mai mult deoarece este tot o functie asociat  a educa iei fizice dar este 
considerata ca fiind mai complexa prin prisma influentelor asupra dezvoltarii personalitatii umane în 
integritatea sa. Influen a educa iei fizice i a sportului este evident  pe planul dezvoltarii laturii 
"fizice" a personalitatii,  în acelasi timp, însa sunt influen e deosebite pe care le poate avea educatia 
fizica, bine conceputa i realizat  asupra dezvoltarii celorlate laturi ale personalita ii umane: 
intelectuala, morala, estetica si tehnico-profesionala. 

Educa ia prin sport este o completare a educa iei primite de copil în primii 7 ani ai vie ii sale, 
se poate observa c  un copil care practica un sport de mic este mult mai organizat, disciplinat, se 
integreaz  mai u or într-un grup într-un cuvânt mai educat. 

Acest lucru se realizeaz  cu o bun  rela ie între p rin i i profesori sau antrenori. 
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Ca mediu social, familia reprezinta locul 
în care copilul este ingrijit, educat,educa ia în 
familie preced nd-o pe cea institu ionala.  

Copilul, în primii ani de via a este 
dependent de p rin i, iar ace tia nu trebuie sa 
fie preocupa i doar de latura fizic ( i aici ne 
referim la asigurarea alimenta ie ,igien  etc) a 
îngrijirii lui, i s  aib  în vedere educa ia 
psiho-social , corelând posibilitatile fizice cu 
cele psihice.  

Educa ia prin sport pune bazele 
dezvoltarii psihice a copilului, iar educa ia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia 
fizica,urmarindu-se concomitent educatia intelectuala, moral  în scopul formarii caracterului. Cel mai 
important rol in evolutia psihica a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceast  
vârsta, rolul exemplului este foarte important 

În educarea copiilor, un rol foarte mare 
îl are stabilirea unor rela ii juste între 
profesorul de educa ie fizic /antrenor. Ceea ce 
trebuie s  caracterizeze rela iile profesorul de 
educa ie fizic /antrenor i copii este stima 
reciproca dintre ei, dragostea ra ionala fata de 
copii,consecven a si unitatea cerintelor pe care 
le formuleaza profesorul de educa ie 
fizic /antrenor dar i ceilal i membri ai 
familiei fa  de copii,exemplul personal pe 
care il dau cei mari prin atitudinile i faptele 
lor, încât devin pentru copii un exemplu de 

urmat. Desigur,p rin ii î i iubesc copii, le poart  de grij ,muncesc pentru ei si particip  la toate 
bucuriile i sup r rile lor.  

Dar aceast  dragoste nu trebuie sa fie oarb . Parin ii care se manifest  astfel fa  de copiii lor, 
îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile , nu se bucur  de nici un fel de respect i autoritate 
în fa a acestora. 

Experienta educatiei în familie arat  c  acolo unde copii sunt scuti i de orice fel de griji si 
eforturi, ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parin ii, se înstraineaz  de ei si nu le dau o mana 
de ajutor atunci când se întampl  sa treac  prin unele încercari. O problem  aparte a educa iei în 
familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare c  pari tii concentreaz  toat  grija i dragostea asupra 
singurului lor copil. Dar aceasta daruire afectiv  pe deplin explicabil  trebuie totu i supus  unui 
control ra ional, putem spune c  în fa a unui antrenor/professor copii sunt to i egali, mereu au sarcini 
de îndeplinit, sunt responsabiliza i. 

Concluzii 

În privin a comportamentului, copilul este instruit mai întâi de p rin i în familie, apoi de 
activit ile întreprinse la coal , de fiecare profesor în parte, într-un cadru intelectual. Activitatea 
fizic  efectuat  la început, într-un mediu organizat, îl va înv a interac iunea social  într-un mod 
indirect, culminând cu simplificarea leg rii unor prietenii pe care altfel le va realiza poate mai greu. 
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Factorul de activitate pl cut  pe care îl de ine efectuarea unor exerci ii fizice, împreun  cu 
sentimentul puternic de competitivitate, dorin a de a fi primul în rela ie cu ceilal i concuren i, de a se 
eviden ia dintr-o mas  larg  de al i indivizi, recunoa terea proprie a unor calit i nedepistate anterior, 
impulsionarea odat  cu efortul fizic i a caracteristicilor psihice, mai devreme în stare latent , 
nestimulate de o dorin  de a învinge limitele propriului organism, propriile structuri, fie ele fizice 
sau psihice.  

Practicarea unui sport sau a unei activit i fizice 
regulate reu e te s  declan eze în organismul uman o 
cascad  de manifest ri psihosomatice integrative, cu 
r sunet favorabil asupra comportamentului în 
societate.  

În cazul sporturilor de echip : fotbal, volei, 
rugby, handbal, copiii înva  i ajung s  în eleag  
importan a solidarit ii, a muncii în echip , 
comunicarea verbal , precum i cea non-verbal  în 
raport cu ceilal i, rapiditatea în gândire, viteza de 
reac ie, vederea periferic , respectul ca valoare 
interuman , d ruirea de sine, principiul de cooperare, lucruri ce formeaz  bazele corecte ale unui 
caracter puternic în raport cu sine i cu societatea. 
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EDUCATIA IN FAMILIE – 

FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII 

 

Prof. Vrînceanu Irina Carmen 

coala Gimnazial  „Dr. Alexandru afran” Bac u 

 

 

Lumea contemporan , nu numai prin ritmul rapid impus schimb rii, ci i prin complexit ii ei, 
prin nout ile pe care le realizeaz  i le prognozeaz , pune în fa a oamenilor de toate vârstele, noi i 
noi probleme de ordin economic, cultural, tiin ific, etc. Acestei societ i trebuie s -i fac  fa  copilul 
de ast zi i familia sa. Educa ia, sub toate formele ei , este chemat  s  g seasc  solu ii prin care omul 
s  se adapteze rapid i eficient la societatea viitorului. Cunoa terea particularit ilor dezvolt rii 
personalit ii, a factorilor care contribuie la des vâr irea acesteia, a problemelor pe care le ridic  ea, 
contribuie în mare m sur  la g sirea unor solu ii adecvate. 

Considerând c  “familia constituie un soi de personalitate colectiv , a c rei armonie general  
influenteaz  armonia fiecareia dintre p r i” (A. Berger) vom încerca s  extragem câteva dintre 
caracteristicile rela iilor de filia iune care au importan  majora în definirea personalit ii copilului. 
Rela iile de filia iune, având o determinare genetica, se desf oar  în trei niveluri: primar(p rin i – 
copii), secundar(rela ii între fra i) i ter iar (bunici -nepo i). Pe lâng  componenta genetic , prin care 
sunt preluatre de la antecesori o serie de tr s turi i predispozi ii psihice, i-a dovedit importan a cu 
totul excep ional , interac iunea i comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea general  a 
personalit ii copilului. Familia ofer  copilului primele informa ii despre lumea ce-l înconjoar , 
primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuin elor i 
dorin elor sale. “Pecetea pe care p rin ii o las  asupra structurii i profilului spiritual-moral al 
personalit ii propriilor copii se men ine toat  via a ” (M. Golu). Acest tip de rela ie este hot râtoare 
în devenirea personalit ii nu numai prin faptul c  ea este primordial  i se men ine pe toat  durata 
vie ii (cu intensit i diferite), dar i prin faptul ca familia mediaz  i condi ioneaz  comunicarea i 
interac iunea cu celelalte componente sociale, în special cu coala.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate, fie indirect, prin modele de conduit  oferite de c tre membrii 
familiei, precum i prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduit  oferite de 
p rin i-pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are-precum i climatul socioafectiv în care se 
exercit  influen ele educa ionale (“cei apte ani de acas ” )constituie primul model social cu o 
influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale. Este unanim recunoscut faptul 
c  strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai pu in con tientizate, determin  
în mare m sur  dezvoltarea personalit ii, precum i rezultatele colare a le copiilor, comportamentul 
lor sociomoral. 

În urma cercet rilor, s-a ajuns la concluzia c  stimularea intelectual  în primii ani de via , 
climatul emo ional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea i 
suportul parental continuu, sunt factori determinan i în dezvoltarea personalit ii copilului. Trebuie 
s  men ion m c  strategiile educa ionale utilizate de unii p rin i, chiar dac  sunt bine inten ionate, 
chiar dac  au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întodeauna la ob inerea unui 
optim educa ional, care s  favorizeze dezvoltarea personalit ii. Cazurile particulare, exemplificarile 
ocazionale, nu pot fi întotdeauna utile. Ceea ce într-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, în 
alta poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educa ional din 
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familie dup  ni te parametrii unici, precum i cunoa terea consecin elor unui anumit comportament 
al p rin ilor, contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscând 
suficient urm rile educative, fiind convin i c  ceea ce fac este spre binele copilului, unii p rin i i 
chiar educatori, se afl  în fa a unei situa ii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sus inute, 
interesul manifestat pentru copil, etc i , pe de alta parte, rezultatele efective ob inute, sub a tept ri. 

Analizând situa iile concrete în care se manifest  ac iunile educative în familie, putem identifica 
mai multe tipuri de p rin i: unii în eleg s - i armonizeze sistemul lor de ac iuni educative cu cele ale 
colii, ale speciali tilor în domeniul muncii educative; al ii nu con tientizeaz  efectele negative ale 

strategiilor educative utilizate, sau, i mai grav, refuz  s  recunoasc  faptul c  rela iile lor 
educa ionale cu copiii sunt deficitare. Ace tia din urm  sunt convin i c  nereu itele educa ionale, 
rezultatele slabe la înv tur , comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de 
factori str ini, ori necunoscu i familiei. Ac iunile educative ale colii nu trebuie s  neglijeze asemenea 
aspecte. Întrunirile cu p rin ii, mai mult sau mai pu in organizate, trebuie s  fie un prilej de a 
con tientiza consecin ele imediate i de perspective ale strategiilor lor educa ionale. 

Comportamentele educ tionale ale p rin ilor, chiar dac  sunt bine inten ionate, pot avea efecte 
negative asupra copiilor, din cauza neadecv rii lor, a particularit ilor de vârst  i individuale, la 
situa ii concrete de ac iune, la sistemul de cerin e adresate copiilor, etc.  

Severitatea exagerat  – manifestat  prin interdic ii, prin brutalitate i prin priva iuni de tot felul 
– î i va l sa amprenta asupra personalit ii în formare a copilului. Astfel de p rin i impun un regim 
de via  i, în special de înv tur , peste limitele de toleran  psihologic  i psihofiziologic  specific  
vârstei. Ei impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activit i recreative, 
la jocurile specifice vârstei i utilizeaz  frecvent pedepse care lezeaz  demnitatea copiilor, chiar 
pedepse corporale. În afara programului colar, copiii sunt pu i adeseori s  înve e mai multe limbi 
str ine, s  desf oare activit i artistico-plastice, sportive, etc, chiar dac  nu au aptitudini în acest 
domeniu. 

Afirmând”facem totul ca s  scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie s  fac  ceea ce eu nu 
am f cut pentru c  nu am avut condi iile necesare”, p rin ii trebuie s  înteleag  c  dincolo de inten ia 
bun , maniera concret  în care procedeaz , poate s  conduc  la rezultate contrare celor scontate. 

La rândul lor, p rin ii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, 
pot constitui piedici în formarea i dezvoltarea personalit ii copilului. Ace ti p rin i consider  c  
coala, via a în general, are o serie de cerin e care dep esc posibilit ile copilului sau copiii lor sunt 

fie ”de o inteligen  rar ”, fie neajutora i, pl pânzi, fragili, i de aceea trebuie menaja i. 
Apar astfel atitudini de îngamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor 

posibilit i, dar i atitudini de subevaluare a copiilor, precum i slabe posibilit i de adaptare la situa ii 
noi. 

Atitudinea protectoare a p rin ilor se poate manifesta i prin limitarea excesiva a libert ii i 
independen ei de ac iune a acestora, a ini iativei. P rin ii devin deosebit de preocupa i de copil, 
manifest  o team  permanen  pentru via  i activitatea copilului lor, i de aceea stabilesc ei direc iile 
de ac iune i comportare f r  s  accepte abateri, plângeri sau nemul umiri. Principala consecin  se 
exprim  într-un comportanment lipsit de ini iative, instalarea unei temeri nejustificate de ac iune, i 
mai ales de consecin ele ei, în ultima instan , timiditate exagerata. 

Considerand c  nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil 
dezvolt rii armonioase a personalit ii copilului, concluzion m c  ” colarul are nevoie acas  de un 
cadru general de via  în care s  se simta în siguran ”. Pentru aceasta el are nevoie de p rin i calmi, 
înteleg tori, afectuo i, destul de maleabili în raporturile cu copilul, f r  a da dovad  de sl biciune. El 
are nevoie s  simt  c  p rin ii se ocup  de el, c  iau parte la micile lui necazuri i la problemele care 
îl întristeaz , i c  nu se dezintereseaz  de ceeea ce se întampl  la coal . Dar în acela i timp el are 
nevoie de un cadru de disciplin  destul de ferm pentru a nu-l l sa s - i închipuie c  libertatea lui e 
f r  margini i, totodat , s  tie c  p rin ii s i împarta esc acela i nivel de exigen .”(M. Gilly). 

În condi iile social-economice actuale, se manifest  dou  tendin e contradictorii: p rin ii sunt 
îngrijora i de viitorul copiilor lor, dar în acela i timp nu mai au timp i r bdare s  acorde aten ie 
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problemelor acestora. Rela ia lor cu coala este ignorat  sau evitat , ac iunile educative ale celor dou  
institu ii exercitându-se oarecum paralel. 

Este o sarcin  a colii, a personalului didactic, s  identifice situa iile problematice din familiile 
copiilor, s  dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea elevului i mai ales s  
con tientizeze faptul c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  în ob inerea 
performan elor colare. 
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Educa ia se realizeaz  atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât i în cadrul 
activit ilor extra colare, un rol important fiind de inut de familie. Între factorii educa iei, familia a 
fost i este considerat  ca factor prioritar i primordial deoarece, în ordinea fireasc  a lucrurilor, 
educa ia începe din familie, unde se formeaz  "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" 
– dup  cum urmeaz  Loisel. Familia î i aduce contribu ia în toate sectoarele educa iei, aici copilul 
f cându- i "ucenicia" pentru via a, cea morala r mânând îns  esen ial  prin substan a pe care i-o 
imprima familia. 

Cunoa terea normelor i regulilor moral-civice, definirea corect  a no iunilor nu sunt suficiente 
pentru o ac iune cu caracter moral. Educa ia moral-civic  trebuie s  se desf oare i dincolo de 
zidurile scolii. Educa ia civica urm re te formarea gândirii critice i dezvoltarea unei atitudini 
con tiente i responsabile fa  de sine i fa  de lumea din jur, prin folosirea unor strategii care s  
formeze deprinderi participative (dialogare, argumentare, luare de decizii). 

Procesul de devenire a personalit ii morale implic  integrarea în plan intelectual, afectiv-
motiva ional i volitiv a valorilor, principiilor i normelor morale ale grupurilor mai mari sau mai 
mici în care individul tr ie te. Acest proces se realizeaz  atât în mod direct, prin participarea afectiva 
a individului la via a grupului, prin asumarea de roluri, cât i indirect prin intermediul modelelor 
oferite de coal . 

Copiii sunt viitorul României. De felul în care ne cre tem i educ m urma ii depinde lumea de 
mâine. Poate fi o lume a progresului, a concordiei, sau o lume m cinat  de conflicte, de ur  i 
distrugeri. 

Omul este o fiin  social , care înainte de a fi beneficiarul i creatorul culturii, rela ioneaz  cu 
ceilal i, creeaz  i beneficiaz  de bunuri materiale realizate de el i ceilal i, desf oar  o activitate 
util  lui i celorlal i, respect  valorile societ ii care devin propriile valori. O societate dinamic , cu 
transform ri interne în domeniul tiin elor, al profesiunilor, al politicului are nevoie pentru 
continuarea evolu iei, de oameni inteligen i, de oameni creatori i, mai ales, de p str tori ai valorilor 
morale. 

Pre colarul nu în elege i nu poate explica ce înseamn  Adev rul, Binele, Cinstea, Altruismul, 
dar se comport  în raport cu Adev rul, Binele, Cinstea, Altruismul i percepe conduitele celorlal i. 
Pentru a putea delimita notele ini iale ale acestor situa ii morale în care este antrenat în vederea 
însu irii no iunilor morale, copilul trebuie s - i formeze capacitatea de aprecia moral. Pentru aceasta 
trebuie s -i d m pre colarului criterii obiective de apreciere a faptelor morale. Imaginile sunt intuitive 
cu privire la conduit , trebuie s  con in  o not  apreciativ  "a a e bine”, "a a e corect", "a a nu e 
corect" i o not  imperativ : "a a trebuie s  te compor i”, "a a nu trebuie s  te compor i". Regulile 
impuse verbal sau material de c tre adult constituie, înainte de a fi interiorizate, obliga ii categorice, 
îndeplinesc valoarea unor necesit i virtuale. 
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Atmosfera afectiv  din familie are o influen  hot râtoare asupra dezvolt rii psihice în mica 
copil rie. În primii ani de via  copilul r spunde la tot ce se întâmpl  în jur prin reac ii emotive care 
vor determina direc ionarea activit ii i atitudinilor de mai târziu. N zuin ele copilului se formeaz  
în mica copil rie prin exemplul celor din jur. În familie copilul înva  limbajul i comportamentul 
social, î i formeaz  aspira ii i idealuri, convingeri i aptitudini, sentimente, tr s turi de voin  i 
caracter. Întotdeauna ambian a, climatul din familie influen eaz , în raport cu natura sa, personalitatea 
copilului. Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma: "Nu trebuie 
s  face i în fa a copilului nimic din ceea ce nu vre i s  imite." 

Zestrea de echilibru rela ional i adaptativ pe care copilul o mo tene te din tiparul reprezentat 
de familia sa este cea mai sigur  investi ie pe terenul viitoarei lui personalit i asigurându-i detenta 
realiz rii de sine i a succesului în general. Din contr , dac  este crescut într-un climat tensionat, 
conflictual, instabil, copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv i conjunctiv. Urmarea 
este, fie o puternic  motiva ie prosocial  de evitare a tot ce se aseam n  cu cele tr ite acas , fie într-
o motiva ie antisocial  ca expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de r zbunare permanent , de 
ur , rezultat al frustr rilor afective acumulate în primii ani de via .  

Înc  de când copilul formuleaz  primele propozi ii simte nevoia s  transmit  p rin ilor 
"evenimentele" din via a sa. Dac  p rintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispozi ia 
sufleteasc  nici timpul necesar s  îl asculte pe copil, firul comunic rii se rupe iar copilul se va sim i 
neglijat, respins în a tept rile sale. Va c uta r spunsuri în alt  parte sau nu va mai c uta deloc. Numai 
fiind aproape de sufletul copilului, p trunzând în gând i luând parte la preocup rile acestuia, 
p rintele devine confidentul, sf tuitorul, punctul de rezisten  i încredere al copilului sporind ansele 
unei iubiri reciproce i unui respect necondi ionat.  

Iubirea unui p rinte, adesea în exces i inexplicabil  nu poate justifica erorile de comportament 
i de atitudine în raport cu copilul, mai ales c  ele decurg din impasul rela iilor p rinte-copil, p rinte 

cu el însu i, p rinte cu partenerul de via . Dac  într-o familie se cultiv  nes buit dorin ele, preten iile 
copilului, dar se neglijeaz  dezvoltarea ini iativei, implic rii personale în activitate, echilibrul, apar 
grave disfunc ionalit i în rela iile copiilor cu cei din jurul s u, instalându-se unele tr s turi de 
caracter, precum: egoism, lipsa de sensibilitate i aten ie fa  de al ii. 

Rolul p rintelui în existen a copilului este fundamental, dar numai în m sura în care el g se te 
for a i secretul de a lansa pe traiectoria vie ii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun 
i, prin aceasta, predispus la o anume fericire. P rintele nu are dreptul i nu poate s  se substituie 

copilului s u, pe care trebuie s -l perceap  de la bun început ca pe o fiin  autonom , rolul s u fiind 
acela de a-i facilita, stimula i consolida manifestarea autonomiei i eficien ei sale umane.  

Se spune c  "profesia" de p rinte este una din cele mai vechi profesii care se practic  de c tre 
to i membrii comunit ii, îns  pu ini sunt cei care se str duiesc s-o înve e sistematic, s - i pun  
probleme i s  încerce s  le rezolve la nivelul perioadei actuale. 

Pentru o bun  educa ie a copilului este necesar  conlucrarea familiei cu gr dini a, iar apoi cu 
coala. Unitatea de ac iune a celor doi factori (gr dini  – familie) în opera de formare pentru via  a 

copilului este condi ionat  de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru i de o bun  cunoa tere 
reciproc . 

Premisa de la care trebuie s  porneasc  aceast  colaborare este unitatea, comunicarea, 
continuitatea i competen a în munca educativ . O cunoa tere suficient  a ambelor p r i este dat  de 
o apropiere cu dublu sens familie-gr dini , gr dini -familie, apropiere care s  corespund  
interesului celor dou  institu ii: educa ia timpurie pentru via  a copiilor. 
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Stabilirea unui program comun de educa ie în gr dini  i în familie, fixarea unor sarcini ale 
educa iei în familie care s  sus in , s  înt reasc  i s  întregeasc  munca educativ  din gr dini  sunt 
condi ii de asigurare a unei unit i de vederi a gr dini ei i familiei.  

Trebuie re inut c : faptele de ast zi ale copiilor reprezint  o prefigurare cert  a celor de mâine; 
deprinderile i convingerile "creionate" acum constituie baza modului de ac iune în viitor; atitudinile 
i comportamentele adul ilor cu care vin în contact (îndeosebi ale p rin ilor) vor fi primele modele 

copiate cu fidelitate de c tre copii. 

Prin preg tirea i educarea copilului pentru via , facem posibil ca orizontul specific de n zuin e 
s  devin  cotidian posibil. 

  

1371



 

EDUCA IA ÎN PRIMII ANI DE VIA  AI COPIILOR 
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     Speciali tii sus in c  regulile de comportament i educa ie oferite în 
primii 7 ani de via  ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 
Educa ia unui copil nu const  numai în a-l înv a s  scrie, citeasc  i a deveni 
un bun exemplu la coal . Educa ia se reflect  în toate domeniile de 
dezvoltare: social , psihologic , intelectual-cognitiv  etc. Cei 7 ani de acas  
sunt adesea caracteriza i prin cât de manierat este copilul în interac iunile cu 
ceilal i.  

Realitatea de zi cu zi a familiilor de ast zi este diferit  de cea a genera iilor anterioare. P rin ii 
î i petrec din ce în ce mai pu in timp al turi de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibr rii atribu iilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil 
dep e te sfera familiei i intr  într-o colectivitate, începe o nou  etap  a vi ii lui, dar i a p rin ilor.  

Comunicarea dintre p rin i i copii este foarte important  pentru c  ajut  la formarea imaginii 
de sine. Activit ile propuse copiilor in de imagina ia, inspira ia i priceperea fiec rui p rinte, precum 
i de interesele i particularit ile individuale i de vârst  ale copiilor.  

P rin ii trebuie s  le pun  la dispozi ie materialele de care au nevoie, s i organizeze 
corespunz tor spa iul, s -i dea posibilitatea s  exploreze, s  descopere, s  se joace în diferite spa ii, 
s  interac ioneze cu adul i i copii i, nu în ultimul rând, s  ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat. Câteva exemple de activit i pe care p rin ii le pot propune copiilor i care nu 
necesit  o preg tire minu ioas  ar putea fi în natur : s  alerge, s  se joace cu mingea ,„De-a v-a i 
ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - s -i lase s  se plimbe descul i (în condi ii de siguran  pentru 
s n tatea lui), s  simt  iarba, p mântul, nisipul, apa etc. - s -i încurajeze s  asculte fo netul frunzelor, 
ciripitul p s relelor, uieratul vântului, susurul apelor etc. - s -i implice în culesul frunzelor, fructelor, 
al florilor, s  vorbeasc  despre cum se folosesc, despre gustul lor .a. ; acas , s  ajute la tot felul de 
activit i gospod re ti, s - i atribuie diferite roluri i s  intre în jocul copilului, s  numere tot felul de 
obiecte ce-i înconjoar  etc. Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul s  înve e, de aceea 
exemplele pot ap rea în orice situa ie.  

Timpul petrecut în sala de a teptare a cabinetului doctorului, munca în gr din , c l toria cu 
ma ina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i 
implica pe cei mici în activit ile de înv are. Trebuie doar ca aten ia s  fie îndreptat  asupra 
„semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copil riei, când cei 
mici sunt curio i, dornici s  înve e, s  descopere lumea.  Nu este de-ajuns doar sa ne control m 
limbajul i comportamentul în fa a copilului, ci i exprimarea diverselor sentimente (furie, 
dezam gire, triste e, etc), precum i a dorin elor i nevoilor. Bineîn eles c  asta nu înseamn  c  
permanent von fi stresa i de cum vorbim, ne purt m ori reac ion m la cei din jur, pentru c  ne va fi 
foarte greu i chiar ne vom sim i obosi i la un moment dat. Îns  va trebui s  ne impunem anumite 
restric ii, conduite i chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul s  poat  trage 
înv minte atât din situa iile i întâmpl rile frumoase din via a voastr , cât i din cele negative. Este 
nevoie de însu irea responsabilit ii de a fi p rin i, de a fi permanent con tien i c  cel mic ne 
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supravegheaz , ne analizeaz , interiorizeaz  ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate 
acestea în diverse situa ii i va fi judecat, acceptat ori nu în societate.  

Ce pot înv a copiii în cei apte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igien  - cur enie i 
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea tr irilor, sentimentelor si emot ilor atât pozitive, cât i 
negative - bune maniere i comportament - limbaj corect transmis  - modul de a rela iona cu ceilal i 
i de a r spunde la diverse provoc ri ale mediului înconjur tor - consecven  în realizarea unei sarcini 

- concentrare a aten iei - perseveren  în realizarea unei sarcini - alegerea motivelor i motiva iilor 
atunci când vrea s  fac  ceva.  

Unele din însu irile dobândite în aceast  perioad  devin stabile pentru tot restul vie ii: spiritul 
de competi ie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitiv  fa  de diverse sarcini, etc.., altele 
influen eaz  dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat i pedepsit destul de 
des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendin e de a înc lca normele ori nu va fi încrez tor 
în for ele proprii. Înainte de a judeca o persoan  i de a-i pune o etichet , ar trebui s  ne gândim ceva 
mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptat  de c tre ceilal i. 
A adar, p rin ii au o foarte mare influen  asupra copiilor în primii 7 ani de via , când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmeaz  s  le respecte i ei odat  cu integrarea în societate, acolo 
unde î i vor asuma alte obiceiuri noi.  

Este important s  le transmitem micu ilor înv mintele pe care le consider m noi necesare i 
care îl vor ajuta s  fie un om respectuos i demn de respect la rândul s u, deoarece: „Copil ria e o 
lume aparte; pentru noi, o lume fantastic , ireal , pentru cei care fac parte din ea, dimpotriv , una 
real  i plin  de armonie.” (Eugen Heroveanu)  
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P rin ii - fiin e umane care vorbesc limba copiilor 

 

 

Prof. înv. pre c. Vulpe Maria Marinela,                                                                  
coala Profesional  Mogo e ti 

 

 

,,Educa ia dat  de coal  se dovede te a fi munc  irosit  i ineficace, dac  familia este ostil  i 
indiferent ”. (H. H. Stern) A adar, prima coal  a copilului este familia, iar primii lui profesori sunt 
p rin ii. 

Via a de familie este, de asemenea, prima coal  a emo iilor. - Daniel Goleman 

P rintele poate provoca un impact puternic în universul emo ional i ra ional al copilului, 
folosindu-se de creativitate i de sinceritate. Garan ia cuceririi copilului nu se ob ine îns  printr-un 
singur gest, ci printr-un model de via . 

Educa ia trebuie s  se manifeste în permanen  ca o ac iune unitar , coerent , iar implicarea 
acestui deziderat rezid  în strânsa leg tur  dintre familie i mediul educa ional. Acest lucru impune 
ca p rin ii s  fie parteneri egali în educa ia copilului. “Meseria” de p rinte este grea. În condi iile unei 
atmosfere familiale echilibrate i prielnice dezvolt rii copilului, familia este în primul rând cadrul 
existen ei biofizice, al acestei dezvolt ri, dar i al unei dezvolt ri morale i sociale. 

Cei apte ani de acas  sunt opera p rin ilor, a familiei din care copilul face parte, a mediului în 
care cre te. În familie, înva , s  se exprime, deprinde norme, reguli, valori, comportamente dezirabile 
care îi sunt necesare pentru a se integra în societate. 

Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 90% din cuno tin ele uzuale (despre 
plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie s  dezvolte 
spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor. 

Tot în familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudini, ordinea, cump tarea, grija fa  de unele lucruri 
încredin ate. 

Educa ia în familie pune bazele dezvolt rii psihice a copilului, c ci de familie depinde dirijarea 
judicioas  a maturiz rii copilului. Primele impresii despre lume i via , fenomene din natur  i 
societate sunt oferite copilului de familie. 

Copiii arhiveaz  zilnic comportamentele p rin ilor. Ceea ce genereaz  leg turile incon tiente nu 
este numai ceea ce le spun p rin ii, ci i ceea ce v d la ei. Mul i p rin i spun copiilor lucruri minunate, 
dar au reac ii nepotrivite în fa a lor: sunt intoleran i, agresivi, p rtinitori i ascun i. Cu timpul se 
creeaz  o pr pastie emo ional  între p rin i i copii.  

Copilul care se simte apreciat de p rin i percepe în mod pozitiv regulile transmise de ace tia. Ba 
chiar el realizeaz  c  p rin ii îi acord  aten ie, c  sunt preocupa i de ceea ce face. Totodat , educarea 
copilului într-o atmosfer  deschis , bazat  pe iubire i încredere, face ca regulile s  fie percepute în 
mod armonios de c tre copil i acesta le integreaz  i le respect mult mai u or.  

Având în vedere c  anii copil riei sunt i anii gr dini ei, specificul muncii educative din gr dini  
presupune i organizarea unor activit i cu familia copiilor, nu fiindc  aceasta ar c uta s  se sustrag  
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de la îndeplinirea atribu iilor sale educative, ci i pentru c  de foarte multe ori nu tie sau nu poate s  
se fac  acest lucru în condi ii corespunz toare. Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea 
condi iilor de via  pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie v zut  ca primul 
factor în educa ia i instruc ia copilului i un continuator al cerin elor impuse de practica educa ional  
institu ionalizat . 

Familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioas  a tuturor capacit ilor fizice, mintale 
i afective ale copilului, trebuie s  canalizeze interesul i înclina iile i s -l ajute s - i formeze, încetul 

cu încetul, adev rata lui personalitate. 

„Cei apte ani de acas ” sunt opera p rin ilor i a mediului familial în care cresc copiii. Copilul 
înva  în familie limbajul culturii în care tr ie te, deprinde normele, atitudinile, valorile i 
comportamentele necesare pentru a se integra în societate. 

Ingredientele necesare pentru o implicare s n toas  în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea 
focalizat  pe copil, necondi ionat  i manifestat  în mod s n tos (inclusiv, manifestarea grijii i a 
interesului pentru tot ce i se întâmpl  i ce tr ie te copilul); setarea limitelor, discutarea i agrearea 
regulilor; comunicarea consistent , exprimarea deschis  i asertiv , cu copilul i cu al i membri ai 
familiei; identificarea de gen pozitiv  i coeziunea cu al i membri ai comunict ii în care cre te 
copilul. Cercet rile arat  c  prezen a ta ilor i a mamelor în cre terea, educa ia i dezvoltarea copiilor, 
în egal  m sur , asigur  succesul dezvolt rii acestora. 

În concluzie ”Copiii nu au nevoie de p rin i extraordinari, ci de fiin e umane care s  vorbeasc  
limba lor i care s  fie capabili s  p trund  în inima lor.” (Augusto Cury) 
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Cei 7 ani de acas  

Rolul p rin ilor i al gr dini ei în educa ia copiilor 

 

Sivia Vulpe – prof. înv. pre c 

G. P. P. Tic Pitic, Hâr ova, Constan a 

 
 

Într-o lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire ale educa iei, cu scopul de a-i ajuta pe copii 
s  se dezvolte armonios. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea constant  a 
familiei în educa ia copilului. Familia este prima coal  a oric rui copil. Între cei doi factori 
educativi (familia i coala) trebuie s  existe o leg tur  permanent , sus in  prin diferite forme de 
colaborare pentru eficientizarea procesului educa ional. În acest sens, existen a unei rela ii puternice 
gr dini -familie are ca scop principal cunoa terea st rii de s n tate a copilului i a procesului de 
înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale ce duc la dificult i de 
adaptare, cauzele unui posibil e ec i influen a lui asupra încrederii copilului în înv tur  i în 
dezvoltarea lui ca viitor cet ean. 

Cauzele e ecurilor colare i ale incapacit ii copilului de a se adapta în via a din gr dini  
sunt multiple, îns  gr dini a, prin intermediul educatoarei, are sarcina de a le depista i de a interveni 
atunci când este necesar, în special în situa iile delicate. Un sfat, o îndrumare competent , o 
cunoa tere a situa iei speciale, vizita i prezen a p rin ilor în gr dini , dar i o bun  colaborare 
educatoare – p rin i - copil sunt mijloacele care pot da rezultate favorabile în cre terea 
randamentului colar. 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între adaptarea i performan ele pre colarilor atunci 
când p rin ii acestora se implic  activ în activit ile gr dini ei. Sunt cazuri când pre colarii cu 
multiple posibilit i intelectuale evolueaz  lent deoarece familia nu prezint  interes în dezvoltarea 
i valorificarea acestora. Dezinteresul p rin ilor fa  de cerin ele, calit ile i aptitudinile copilului 

nu numai c  atrofiaz  voin a acestuia, dar îi stopeaz  i randamentul colar din cauza slabei exigen e 
manifestate de familie. Copiii î i folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul i calculatorul se 
transform  în divertisment, iar controlul p rin ilor de cele mai multe ori fie nu exist , fie nu este 
eficient. Cu toate acestea, p rin ii sunt nemul umi i de activit ile i preocup rile copiilor, i au 
tendin a de a pune rezultatele slabe la înv tur  ale acestora pe seama educatoarelor, a gr dini ei 
sau a colii.  

În acela i timp, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copilul, obligându-l s  participe la 
multe activit i extra colare, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate i 
irascibilitate. Se întâlnesc i cazuri în care unii p rin i sunt în permanen  nemul umi i de situa ia 
copilului, de randamentul lui la gr dini , de i acesta particip  totu i la activit i i rezolv  sarcinile 
cu brio. Ace ti p rin i nu tiu s  ofere încredere copilului i inspir  în mod indirect team , f cându-
i s  se simt  timora i în momentul în care p esc pe poarta gr dini ei. Astfel, stabilirea unui acord 
deplin între cerin ele gr dini ei i ale familiei este condi ia fundamental  a bunelor rezultate. 

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile educatoare - p rinte se urm re te cunoa terea 
copilului i identificarea metodelor pe care trebuie s  le foloseasc  pentru a-l atrage i a-l integra pe 
acesta în via a gr dini ei. Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un 
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program zilnic pentru petrecerea timpului de calitate cu cei mici, s  fie disponibili s  le r spund  la 
întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  citeasc  împreun , s  p streze leg tura 
cu gr dini a, s -i laude pe copii, s  le aprecieze efortul i s -i încurajeze s  persevereze. Astfel, 
p rin ii joac  un rol dominant în succesul copilului de a deveni un individ educat, cu încredere 
deplin  în for ele sale. 

Ca educatoare i ca specialist, am urm rit s -i atrag pe p rin i în mijlocul activit ilor din 
gr dini , în activit ile la grup , am încercat s -i conving s  devin  colaboratori activi ai gr dini ei, 
s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea pe care o 
au în fa a societ ii i implicit a copiilor lor. Am folosit o varietate de forme i metode, precum: 
edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, 

fi ele psiho-pedagogice ale copiilor, invitarea p rin ilor la activit ile din gr dini , dar i în 
excursiile pe care le-am organizat. 

În cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile 
activit ilor instructiv-educative din gr dini . De asemenea, m-am ocupat de organizarea muncii în 
familie, de alc tuirea i respectarea regimului zilnic, de atragerea p rin ilor în supravegherea i 
sus inerea copiilor în diferite activit i. Totodat , la orele de consiliere, cât i în cadrul edin elor cu 
p rin ii am dezb tut teme ca: „V  cunoa te i copilul?”, „Rolul mamei”, „Rolul tat lui”, „Meseria 
de a fi p rinte”, „Frumuse ea comport rii”, „Ziua mea de lucru”, „Copilul fa  în fa  cu p rin ii”. 

În concluzie, consider c  cei mai importan i factori care contribuie la formarea personalit ii 
tân rului sunt familia, gr dini a i coala. Familia constituie cadrul social în care copilul se afl  într-
un riguros raport de dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit 
pentru profesie i munc , î i poate dobândi singur mijloacele de existen . În acest context, 
gr dini a/ coala este principalul factor instructiv-educativ care preg te te tân rul pentru via  i îi 
asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de 
gr dini / coal  i s  le sus in  valorile. În caz contrar, ceea ce se cl de te cu ajutorul gr dini ei se 
d râm  în cadrul familiei, copilul fiind cel asupra c ruia se revars  consecin ele i a c rui formare 
i instruire va fi frânat . A adar, s  reflect m asupra apelului adresat de celebrul J.J. 

Rousseau: „Educatori, înv a i s  v  cunoa te i copiii!” 
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Rolul p rin ilor i al colii in educa ia copiilor 
 
 

Vulpe Toma Corina Mihaela 
Colegiul “Ferdinand I”, comuna M neciu, Prahova 

 
 

În general, obi nuim s  desemn m un rol pentru fiecare persoan  din societate. Atunci când ne 
întâlnim cu p r ile componente ale educa iei, subliniem în mod special particularit ile p rin ilor, 
profesorilor i rolul colii. Este acest lucru corect în întregime? Mediul înconjur tor, comunit ile i 
alte p r i interesate sunt, de asemenea, importante pentru copilul care se afl  în plin  dezvoltare. În 
acest sens, câteva opinii personale sunt eviden iate mai jos: 

coala, profesorii i p rin ii joac  un rol vital în dezvoltarea holistic  a copilului. P rin ii sunt 
primul mentor al copilului, iar profesorul este al doilea. Ambii au o contribu ie i o responsabilitate 
imens  în formarea personalit ii copilului. 

 

Rolul p rin ilor: 
P rin ii sunt primul model al copilului. Copiii se comport  si reac ioneaz  la fel ca p rin ii lor 

si chiar ii imit . P rin ii joac  un rol important în încurajarea i motivarea copiilor lor s  înve e. Un 
sprijin parental bun ajut  copilul s  fie pozitiv, s n tos i s  înve e bine toat  via a. Copiii dobândesc 
abilit i înc  din primele etape ale vie ii lor dac  p rin ii sunt receptivi i în eleg tori. 

În mod evident, primii profesori pe care îi avem în via a noastr  sunt, în majoritatea cazurilor, 
p rin ii no tri. Ace tia ne înva  s  vorbim, s  mergem, s  mergem pe biciclet , s  ne comport m etc. 
Ace tia ne transmit, cu mult  r bdare, cuno tin ele esen iale de care avem nevoie pentru a intra în 
"lumea real ". Copiii copiaz  adesea obiceiurile i tr s turile p rin ilor lor, deoarece copiii sunt siguri 
c  p rin ii fac numai lucruri corecte. Adesea, prima dorin  a copiilor este s  fie ca mama sau tat l 
lor. P rin ii sunt cei mai buni profesori, deoarece î i doresc succesul copiilor lor i nu îi înva  lucruri 
rele. 

Cu toate acestea, pentru a reu i în lumea de ast zi, copiii, au nevoie de mai mult decât s  
cunoasc  bunele maniere i s  tie s  citeasc  i s  scrie. Ei au nevoie de profesori adev ra i care s -
i înve e logic , matematic , literatur , limbi str ine, management i multe altele. În plus, au nevoie 
s  comunice cu copiii de aceea i vârst . Adolescen a este o perioad  în care copiii înva  mai mult de 
la prietenii lor decât de la p rin i. La aceast  vârst , mul i tineri resping sfaturile i avertismentele 
p rin ilor lor. Ei încep s  înve e din propria experien , s  trag  concluzii i s - i analizeze primele 
gre eli. În aceast  perioad  este foarte important ca p rin ii s  fie de sprijin i r bd tori. Copiii pot 
trânti u a i refuza s  fac  unele lucruri pentru c  vor s  se simt  independen i. 

Un alt aspect important este faptul c  p rin ii sunt primele persoane care trebuie s  î i avertizeze 
copiii despre pericolul drogurilor i al ig rilor i despre cum s  evite i s  spun  "Nu" atunci când 
este nevoie. În lumea modern , p rin ii trebuie s  vorbeasc  cu copiii lor despre orice, deoarece le 
poate salva via a i îi poate face mai ferici i. A adar, rolul p rin ilor este foarte important pentru c  
le d  putere i în elegere lumii reale. 

În concluzie, p rin ii sunt profesori foarte buni, deoarece ei ofer  cuno tin ele lor care nu pot fi 
luate din c r i atunci când trebuie s  fie cunoscute de copii. Prin urmare, atunci când ne gândim ca 
p rinte, genera ia noastr  este pionierul care prive te înainte pentru minunea lumii de mâine. S  ne 
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ghid m dup  acest lucru: "a iubi înseamn  a avea grij , a avea grij  înseamn  a împ rt i". P rin ii 
sunt sufletul iubitor, a a c  haide i s  juc m acest rol din care s  facem din acest p mânt o comoar  
pentru copil. 

 

Rolul profesorilor:  
Provoc rile majore pentru profesori sunt de a stimula înv area copiilor i de a le oferi diverse 

experien e pentru a face fa  acestei lumi provocatoare. Copilul este modelat pentru a deveni un elev 
responsabil i independent. Profesorul este prima persoan  de la care copilul î i înva  abilit ile 
sociale în coal . Profesorii îl fac s  se simt  confortabil i îl ghideaz  în ceea ce prive te primele 
concepte ale vie ii. Un profesor deschis, echilibrat i planificat are o mare putere de a aduce o 
schimbare pozitiv  în dezvoltarea copilului. Pe m sur  ce copilul cre te i î i dezvolt  m iestria în 
diferite abilit i, profesorul devine un adev rat ghid în cultivarea interesului s u i în înv area pentru 
a-l face mai independent. 

Rela ia p rinte-profesor - Încrederea i în elegerea reciproc  dintre p rinte i profesor este un 
adev rat secret al înv rii fericite a copilului. Sprijinul i cooperarea din partea p rin ilor fa  de 
profesor ajut  foarte mult la conectarea, în elegerea i lucrul cu copilul. O schimbare pozitiv  
remarcabil  este observat  la un copil dac  p rin ii i profesorul în eleg i lucreaz  mân  în mân . O 
rela ie bun  între p rin i i profesori îl determin  pe copil s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de 
frecventarea colii. 

Ar fi imposibil de supraestimat importan a profesorilor în via a copilului dumneavoastr . 
Ace tia joac  un rol esen ial în influen area personalit ii copilului dumneavoastr  i în modelarea 
viitorului acestuia. Ace tia le ofer  o baz  educa ional  solid  i încurajarea de care au nevoie pentru 
a persevera i a reu i în demersurile lor. Fiind acolo pentru a-i îndruma în direc ia corect , profesorii 
fac posibil ca acesti copii s  devin  membri utili i productivi ai societ ii.  

S  analiz m câteva dintre motivele pentru care profesorii sunt esen iali: 

 PROFESORII OFER  CUNO TIN E I EDUCA IE 
Ob inerea unei educa ii complete îi ajut  pe copii s  î i descopere punctele forte i interesele, îi 

preg te te pentru o via  de înv are i le ofer  o baz  pentru o viitoare carier . Profesorii le permit 
elevilor s  reu easc  prin introducerea de activit i i proiecte în func ie de vârsta i abilit ile lor. 
Ace tia le furnizeaz  informa ii esen iale, introduc idei i subiecte noi i încearc  s  le extind  
interesele. Înv ându-i s  citeasc  i prezentându-le literatur , ace tia îl ajut  pe copilul 
dumneavoastr  s  î i extind  perspectiva i s  î i îmbog easc  ideile. În plus, profesorii sunt special 
preg ti i s  explice idei complexe în moduri clare, dar amuzante, ceea ce îi poate ajuta pe copii s  
r mân  implica i. 

 Pe lâng  faptele, pove tile i principiile matematice, ei urm resc, de asemenea, s  insufle o 
pasiune pentru înv are care îi va fi de folos copilului dumneavoastr  pentru întreaga via . 

 PROFESORII SCHIMB  VIE I ÎN BINE 

Profesorii joac  un rol major în motivarea elevilor i în construirea stimei de sine, mai ales în 
timpul celor mai impresionabili ani ai lor. Ace tia le ofer  copiilor un sistem de sprijin i îi încurajeaz  
s  î i stabileasc  i s  munceasc  pentru atingerea obiectivelor. Inspirându-i s  viseze mai departe, 
profesorii le arat  elevilor c  au capacitatea de a- i schimba via a prin propriile eforturi i, de 
asemenea, de a face o diferen  în vie ile celor cu care intr  în contact.  

Educatorii s-au concentrat, de asemenea, pe identificarea a ceea ce îi provoac  i îi intereseaz  
pe copii, astfel încât s  îi poat  încuraja pe copii s  depun  mai mult efort în munca lor, s  se descurce 
mai bine la studii, s  înve e lucruri noi i s  gândeasc  în mod critic cu privire la lucrurile pe care le 
înva . Profesorii au încredere în elevii lor, îi ajut  s  transforme un e ec într-o oportunitate de a 
încerca din nou i îi ajut  în luptele lor personale i academice. 
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 PROFESORII AC IONEAZ  CA MODELE DE URMAT 

Copiii înva  prin exemplul persoanelor din jurul lor, iar dac  au modele pozitive la începutul 
vie ii, este mai probabil s  imite comportamentele bune pe care le observ . Prin faptul c  se ridic  ei 
în i i la un standard comportamental ridicat, profesorii servesc drept influen e pozitive în via a 
elevilor lor. 

Ei fac acest lucru prin tratarea celorlal i cu bun tate, corectitudine, compasiune i considera ie. 
De asemenea, profesorii încurajeaz  o atitudine de cooperare i de împ rt ire cu ceilal i prin 
colaborarea cu profesorii i cu al i educatori din coal . Atunci când profesorii reu esc s  repare 
gre elile f cute în timpul unei lec ii sau s  î i cear  scuze, ace tia îi încurajeaz  pe elevi s  fac  un 
efort pentru a înv a, s  se îmbun t easc  i s  se fac  responsabili pentru standardul muncii lor. 

În plus fa  de un comportament bun, atunci când profesorii î i împ rt esc pasiunea pentru 
diferite subiecte, teme sau interese, elevii pot înv a, de asemenea, cum s  î i exploreze interesele i 
s  le comunice celorlal i. 

 PROFESORII INFLUEN EAZ  I MODELEAZ  SOCIETATEA 
Prin intermediul cursurilor tradi ionale i al înv rii extracurriculare, cum ar fi arta, muzica, 

dansul, teatrul, vorbitul în public i sportul, profesorii îi ajut  pe copii s  devin  mai creativi, mai 
autonomi i mai rezisten i. Profesorii cu discern mânt î i fac timp pentru a în elege punctele forte i 
punctele slabe ale fiec rui copil aflat în grija lor i îi îndrum  s  î i îmbun t easc  caracterul, s  î i 
dep easc  limitele i s  devin  fiin e umane mai bune i mai optimiste.  

Ace tia le ofer  funda ia de care au nevoie pentru a avea o via  personal  bine adaptat  i 
pentru a aduce contribu ii utile societ ii în care tr iesc. Le permit s  î i formeze propriile opinii, s  
îi influen eze pe ceilal i i s  aib  un impact pozitiv în modelarea viitorului lumii lor. Pe m sur  ce 
profesorii influen eaz  i modeleaz  personalit ile viitorilor membri ai societ ii, ei devin în cele din 
urm  responsabili pentru modul în care evolueaz  genera iile viitoare. 
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ROLUL P RIN ILOR AL BISERICII I AL COLII                                                     
ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

Prof. Vulpe  Petria Jenica 

coala Gimnazial  Armeni , Jude ul Cara  – Severin 

 

 

Locurile i factorii esen iali ai educa iei, unde omul prime te no iunile informative i de formare 
pentru tr irea unei vie i binecuvântate aici, dar i pentru un r spuns bun la înfrico toarea judecat  a 
lui Hristos, sunt familia, Biserica i coala1. 

De aceea primul loc unde sunt promovate valorile credin ei este familia iar primii educatori 
sunt p rin ii. Valorile religios-morale ale credin ei ortodoxe fixate în mintea i inima copiilor no trii, 
trebuie s  fie prioritatea cea dintâi a p rin ilor, pentru a asigura un viitor bun urma ilor i s  aibe 
satisfac ia unei vie i împlinite. În aceast  ideie, Sfântul Ioan Gur  de Aur îndeamn : „Cre te un atlet 
pentru Hristos! Înva - i copilul din prima vârst  s  tr iasc  cu evlavie în lume! Dac  vei întip ri în 
sufletul lui înc  fraged înv turile cele bune, nimeni nu va putea s  i le desprind ; ele se înt resc ca 
i sigiliul aplicat pe cear .  

Copilul, când e mic, tremur , se teme i are respect i de chipul t u i de cuvintele tale i de tot 
ce faci. Întrebuin eaz  cum tebuie superioritatea ta. Tu e ti cel dintâi care te vei bucura de bun t i 
dac  ai un copil bun i apoi Dumnezeu. Prin educarea copilului t u lucrezi pentru tine însu i”2. 
Incon tien a p rin ilor, care nu g sesc necesitatea i importan a educa iei copiilor în coala celor apte 
ani de acas , nu se vor bucura de o administrare bun  a muncii lor i nici de paharul cu ap  i vorba 
frumoas  a teptate la b trâne e. „Cum se va  dezvinov i a adar p rintele care a l sat-o pe cea mai 
iubit  fiin  a lui, pe copilul s u, s  apuce pe drumul cel r u? Dac  copiii sunt educa i în bunele 
n ravuri, greu î i vor schimba purtarea când vor cre te. C ci sufletul de copil este ca pânza alb  i 
curat  care, dac  o vopsim în vreo culoare, se vopse te atât de bine încât, ori de câte ori vom vrea s  
o revopsim, mereu se va observa culoarea de la început. A a sunt i copiii. Când se obi nuiesc cu 
binele, greu se mai schimb . Apostolul Pavel ne spune un proverb pe care l-a împrumutat de la poetul 
Menandru: „Tov r iile rele stric  obiceiurile bune” (1 Corinteni 15,33). S  nu ne mir m c  unii 
devin ho i sau desfrâna i sau hulitori. Copiii care de mici sunt lipsi i de educa ia cre tin  se obi nuiesc 
s  tr iasc  în r u i la prima ocazie se abat de la calea dreapt . Dac -l educi cum trebuie pe copilul 
t u i-l faci s  aibe evlavie i iubire, dac  i el va face la fel cu copiii s i etc., se va alc tui un lan  
binecuvântat datorit  ie, care ai devenit r d cina întregului bine”3.  

R sturnarea valorilor i a priorit ilor de care este ispitit  familia lumii moderne, sunt reg site 
i în epoca de aur a cre tinismului, determinând pe Sf. Ioan Gur  de Aur s  arate cauzele reap rute 

ast zi: „Sunt convins c  proasta cre tere a copiilor i înr irea lor nu se datore te altui fapt decât 
dragostei p tima e ce o avem pentru bunurile materiale ale acestei lumi. Grija de cele lume ti i 
preferin a p rin ilor numai pentru bunurile p mântului, îi silesc s  nu se îngrijeasc  de copii i, odat  
cu asta, s  nu se îngrijeasc  nici de sufletele lor. Ace ti p rin i sunt mai r i decât asasinii de copii”4.  

1 Sorin Cosma, Spiritualitate i misiune cre tin în contextul actual, Editura Universit ii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2013,
pag. 402.
2 Sf. Ioan Gur de Aur, op. cit., Despre feciorie..., pag. 400.
3 Sf. Ioan Gur de Aur, Problemele vie ii, traducere de Cristian Sp t relu i Daniela Filioreanu, Editura Egumeni a, pag.
124 125.
4 Sf. Ioan Gur de Aur, op. cit., Despre feciorie..., pag. 255.
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Formarea unei personalit i s n toase se face acum, înv ând elemente simple de conduit  
religios-moral , copilul având nevoie de dragostea p rintelui5 i nu de banii lui. Sf. Ioan Gur  de Aur 
este atât de actual i ne avertizeaz : „S  nu ne str duim, doar s  adun m bani, ca s -i l s m copiilor 
no tri, ci s -i înv m virtutea i s  chem m peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai 
mare bog ie, aceasta e bog ia cea nespus , cea necheltuit , care spore te în fiecare zi bog ia 
noastr . Nimic nu-i egal cu virtutea, nimic nu-i mai puternic decât ea. Chiar de mi-ai vorbi de 
demnitate, de împ rat, de cel cu coroana pe cap! Dac  nu e virtuos, va fi mai tic los decât un om 
îmbr cat în zdren e. La ce poate folosi diadema sau porfira dac -i lipsit de virtute? Crezi, oare, c  
St pânul se uit  la deosebirea de dreg torii? Crezi, oare, c  ine seam  de str lucirea persoanelor? 
Nu! Cel care n-a dobândit aici pe p mânt îndr znire c tre El, nu va avea parte nici pe lumea cealal  
de cinste i de îndr znire. Lucrul acesta s -l urm rim cu to ii. S  înv m pe copiii no tri s  pun  
virtutea mai presus de orice i s  socoteasc  bog ia un nimic. Aceasta, da, aceasta este adeseori 
piedic  în calea virtu ii, când tân rul nu tie s  se foloseasc  de bani cum trebuie. i dup  cum copiii 
cei mici adeseori se r nesc când umbl  cu cu ite sau s bii, pentru c  nu tiu s  le foloseasc  cum 
trebuie – de aceia mamele nici nu-i las  s  pun  mâna pe ele – tot a a i tinerii cad în mari primejdii, 
când primesc mo tenire de averi i nu vor s  le întrebuin eze a a cum trebuie. Cu ele î i adun  povar  
de p cate. Din ele se nasc desf t rile, pl cerile ru inoase i nenum rate rele. Nu vreau s  spun c  
averile-s de vin  ci c  de vin  sunt cei care mo tenesc averile i nu tiu cum s  se foloseasc  cum 
trebuie de ele”6.  

Facilit ile tehnologiei moderne i accesul la informa ie nu pot suplinii lucrarea proximit ii 
p rintelui. Nici coala i nici Biserica nu poate suplini i recupera ceea ce Familia trebuie s  pun  la 
timpul potrivit în sufletul copilului. Este relevant  constatarea cancelarului german Otto von 
Bismarck (1818-1898)7, care în demersul lui de a implementa i prin educa ie, dezna ionalizarea 
neamurilor din imperiu, a ajuns la concluzia c  educa ia mamei în familie este superioar  i definitorie 
celei primite în coal : „Dorind s  verifice efectul demersurilor de dezna ionalizare a polonilor, f cu 
o inspec ie în Posen. coli polone nu mai existau, nici înv tori poloni, chiar i studiul religiunii i 
rug ciunile se înv au exclusiv în limba german . Bismark, ajungând într-un or el polon, a oprit pe 
un b iat de vr-o 9 ani i îl întreab : Micu ule ti nem e te?. Da, domnule, fu r spunsul. tii Tat l 
nostru? tiu d-le. Zi-l. B iatul lu  pozi ia de drep i i începu s  rosteasc  cu glas înalt, f r  suflet pe 
nem e te. Foarte bine zise cancelarul i, mul umit, voi s  plece. Deodat  îns  îl fulger  ceva prin 
minte i întreab . Îl ti i în limba polon ? Da d-le. S-auzim! B iatul c zu în genunchi i, sco ând 
p l ria, uni mânu ele, ridic  ochii spre cer i cu o voce lin , blând , începu rug tor din adâncul inimii 
Tat l nostru, iar când pronun  „si ne scap  de cel r u” lacrimile erau s -l n p deasc . Bismark, 
încremenit îl întreb : Cine te-a înv at tat l nostru polon? M icu a, r spunse b iatul”8. În concluzie: 
„Prin legi draconice îi po i lua unui popor posibilitatea de a se dezvolta pe teren cultural sau economic. 
Limba i religia îns , nu i-le poate lua nimeni pân  are mame”9. 

P rin ii i tinerii trebuie s  înve e din m rturisirea istoriei, c  neamul acesta nu a avut armate 
mari i nici arme performante dar, a r mas în istorie i în cartea vie ii, pentru c  a avut fii bine crescu i 
i cu valorile credin ei ortodoxe s dite în suflet. Urmele acestei credin e le întâlnim i ast zi în toat  
ara, pentru c  i dac  au câ tigat sau au pierdut o lupt , str mo ii au adus mul umire lui Dumnezeu 

în l ând frumoase loca uri de cult, unde s  poat  i urma ii s - i duc  copiii pentru a cre te frumos10. 
Pentru s n tatea i ve nicia unui neam, trebuie ca peste toate cele trei institu ii fundamentale ale 

5 Dragomir Sando, Educa ia în parohie familie versus educa ia umanist i colar , Ortodoxia nr. 4/2015, pag. 36.
6 Sf. Ioan Gur de Aur, Omilii la Facere, (II), traducere, intoducere, indici i note de Pr. D. Fecioru, Omilia LXVI, IV, PSB,
vol. 22, Ed. IBMBOR, Bucure ti, 1989, pag. 329.
7 https://ro.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck.
8 Grigorie Gh. Com a, N. Popovici, Gh. Popoviciu, O mie de pilde pentru via a cre tin , Carte folositoare pentru preo i,
profesori, înv tori, conferen iari i pentru to i iubitorii de educa ie cre tin româneasc , Arad, 1929, pag. 153 154.
9 Grigorie Gh. Com a, N. Popovici, Gh. Popoviciu, O mie de pilde pentru via a cre tin , Carte folositoare pentru preo i,
profesori, înv tori, conferen iari i pentru to i iubitorii de educa ie cre tin româneasc , Arad, 1929, pag. 153 154.
10 A se vizita frumoasele mân stiri, care sunt i adev rate laboratoare ale educa iei.
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educa iei: Familia, coala i Biserica s  se pogoare duhul lui Dumnezeu ce izvor te din Sfânta 
Biseric 11, n scând oameni virtuo i. De aceea poetul na ional Mihai Eminescu i apoi marele istoric 
Nicolae Iorga au numit Biserica Ortodox  „Mama Spiritual  a Poporului Român”12. Atunci când 
vorbim despre importan a promov rii valorilor cre tin-ortodoxe în sufletul tinerilor no tri ne gândim 
la o prioritate existen ial  a vie ii. Este semnificativ experimentul acelui profesor care, pentru a 
în elege tinerii lucrurile prioritare ale vie ii se folose te de un vas pe care îl umple cu pietre mari, 
întrebând copiii dac  este plin vasul.  

R spunsul este pozitiv. Apoi de pe catedr  ia un recipient unde avea pietricele mai mici i le 
pune deasupra pietrelor mari. Scutur  vasul iar pietricelele î i g sesc loc între cele mari, întrebând 
iar i dac  este plin vasul. Tinerii r spund râzând c  este plin. Dintr-un alt recipient profesorul gole te 
nisip deasupra pietrelor mari i mici, care se strecoar  i el în spa iile r mase libere. Acum este plin 
vasul i profesorul mai întreab  dac  se punea întâi nisipul mai aveau loc pietrele mari i mici? 
R spunsul logicii tinerilor este negativ. Atunci profesorul concluzioneaz  c  pentru a tr i o via  
frumoas , nu trebuie s  o umplem cu nisip, ci s  respect m cu sfin enie priorit ile vie ii13: credin a, 
familia, s n tatea i alte corespondente ale pietrelor mari.  

Educa ia tinerilor i promovarea valorilor cre tin-ortodoxe este cu siguran  una dintre ele14. 
Despre aceste priorit ii ne aten ioneaz  acela i mare orator Sf. Ioan Gur  de Aur: „Când e vorba s  
d m pe copiii no tri s  înve e carte, nu numai c  îndep rt m din calea lor tot ce le-ar putea împiedica 
instruc ia, dar ne folosim de toate mijloacele care le înlesnesc înv tura: le tocmim pedagogi i 
profesori, cheltuim bani, nu-i punem s  fac  alte treburi, strig m la ei de mai multe ori decât 
instructorii de la jocurile olimpice, ar tându-le c  ne tiin a de carte aduce cu sine s r cia, iar 
înv tura, bog ie. În sfâr it, facem i spunem tot ce ne st  în putin  atât noi, cât i al ii spre ai duce 
la cap tul râvnei ce ne-am propus i, cu toate acestea, adeseori nu ne ajungem scopul. Dar când e 
vorba s  facem pe fiii no tri s  aib  purt ri bune i s  aib  o vie uire des vâr it , putem noi oare crede 
c  aceasta o putem dobândi de la sine, f r  nici o oboseal , mai cu seam  când sunt atât de multe 
piedici care stau în cale? N-ar fi oare cea mai mare nerozie s  crezi c  un lucru atât de u or cum este 
instruc ia s  aib  nevoie de atât de mult  sârguin , s  fie atât de pre uit , s  crezi c  f r  aceast  
deosebit  aten ie nu se poate ajunge niciodat  la vreun rezultat, iar ceea ce este cu mult mai greu, 
educa ia sufletului copilului, se poate face f r  nici o osteneal , dormind, ca una din treburile 
neânsemnate i de nimic?  

Educarea sufletului este mai grea, mai anevoioas  decât instruc ia, dup  cum este mai greu a 
face decât a vorbi, mai anevoioase faptele decât vorbele”15. 

11 G. G. Antonescu, Educa ia moral i religioas în coala româneasc , Bucure ti, 1937, pag. 140 141. „Eu nu admit ca
într un institut de educa ie, cum este coala primar , coala secundar , i cum ar trebui s fie într o oarecare m sur
i Universitatea, tiin a s fie predat f r a fi subordonat unui idealism moral i religios... coala normal superioar
ar trebui s fie o coal tiin ific în slujba unui idealism cre tin, moral i ra ional”.
12 http://www.ortodoxiatinerilor.ro/politica romaniei/21211 manastirea petru voda mesaj klaus iohannis „Ap r m
i promov m sfin enia i valorile poporului din interiorul Bisericii Ortodoxe, „mama poporului român”, precum s a
exprimat Eminescu i apoi i marele istoric Nicolae Iorga”.
13 Constantin Necula, Antropologia educa ional a Sf. Ioan Gur de Aur – constan a pedagogiei cre tine moderne,
Ortodoxia nr. 4/2015, pag. 103.
14 Sorin Cosma, Spiritualitate i misiune cre tin în contextul actual, Editura Universit ii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2013,
pag. 396 i Constantin Galeriu, Ora de religie în trecut i azi, vol. „Îndrum ri metodice i didactice pentru predarea
religiei în coal ”, Bucure ti, 1990, pag. 12: – „Cercet torul cre tin Vasile B ncil arat c ” „un om cu bogate amintiri
religioase din copil rie se distinge întodeauna de ceilal i oameni...Cei ce lipsesc copiii de religie fac o crim fa de
viitorul lor de oameni pe aceast lume i de mântuire pe lumea transcendent : a nu face educa ie religioas copilului e
a proceda o opera ie caracterizat de infirmizarea sufletului, e a amputa fiin a uman de ce are mai de pre ”.
15 Sf. Ioan Gur de Aur, Apologia vie ii monahale, 8, în vol.: Despre feciorie, Apologia vie ii monahale, Despre
cre terea copiilor, traducere i note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucure ti, 2005, pag. 270 271.
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Pentru împlinirea cu succes a acestui demers na ional este necesar  intensificarea cooper rii 
dintre Familie-Biseric - coal 16. 

  

16 Adrian Lemeni, Exigen e misionare ale înv mântului religios i teologic, asumate în rela ia dintre parohie i coal
din contextul actual, Ortodoxia nr. 4/2015, pag. 126.
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„ COALA DE FAMILIE” - ROL MAJOR ÎN EDUCA IA COPIILOR 

 

 

Prof. Titiana Petru a VULPE  
Liceul Teoretic Sebi , Sebi , jud. Arad 

 
 

 
Educa ia este prin excelen  un fenomen social, sau altfel spus un important verificator social 

din societate. 
Educa ia academic  ( coala) va determina nivelul intelectual al unei persoane în specializarea 

sa i apoi expertiza acestuia va fi aplicat  în domeniile respective, în timp ce educa ia caracterului 
determin  comportamentul unei persoane în conformitate cu normele predominante în societate, 
norme morale, religioase, juridice, norme de decen . Amble sunt la fel de importante i trebuie 
implementate în mod optim. 

 În epoca modern , toat  lumea este ocupat  s  lucreze pentru a satisface nevoile familiilor lor. 
Prin urmare nu pu ini p rin i deleag  efectiv, responsabilit ile educa ionale ale copiilor lor colii. 

Familia este primul i cel mai important mediu educa ional pentru un copil. Ca i coala, o 
familie este i un loc de înv are pentru copil. De la na tere pân  la maturitate, copii vor înv a i vor 
primi educa ie în „ coli de familie”, unde p rin ii i al i membri ai familiei devin „profesori”. Înt rirea 
rolului familiei în educa ia copiilor devine foarte important, deoarece familia poate „preda” lucruri 
pe care copiii nu le primesc de la coal . Educa ia în aceast  „ coal  de familie” trebuie f cut  foarte 
bine, deoarece copil ria este un moment important  pentru a construi o baz  solid  pentru cl direa 
caracterului i sus inerea cuno tin elor pân  la vârsta adult . Se poate trage, astfel, concluzia c  rolul 
familiilor în sus inerea i înt rirea educa iei copiilor este esen ial. 

Importan a comunic rii dintre p rin i i copii nu poate fi exagerat . Este datoria p rintelui s  
ofere îndrum ri i sfaturi. Se pot discuta probleme i solu ii în timpul acestor interac iuni unu-la-unu. 
To i copiii au nevoie de timp cu p rin ii lor pentru a avea o convesa ie de la inim -la inim . 

Copiii pot   aplica multe dintre lucrurile pe care le înva  la coal  în via a real . Când se g te te 
în familie, de exemplu, se poate discuta despre unit ile de m sur ,. Se poate discuta despre corpurile 
cere ti (soare, lun , stele), despre securitatea în interiorul i în afara casei (ce trebuie s  faci în timpul 
unei furtuni, incendii sau cutremur). 

Rolul p rin ilor în educa ia copilului lor necesit  o comunicare  regulat , un obicei obi nuit 
pentru via a copilului, pentru ai încuraja curiozitatea i dorin a de a înv a. 

Copiii sunt foarte receptivi la vârste fragede, iar o familie armonioas  poate oferi lec ii despre 
responsabilitate, onestitate, independen , disciplin .  

In familiile mai pu in armonioase, unde exist  certuri frecvente, divor  etc., efectele negative 
ale acestor ac iuni nu întârzie s  apar . Cu toate acestea, p rin ii sunt în continuare responsabili pentru 
educarea copiilor, chiar dac  sunt implica i într-o disput . Copiii care se afl  în condi ii atât de 
complicate, necesit   o aten ie suplimentar . 

În primii ani, p rin ii sunt primii profesori ai copiilor lor. Când un copil începe coala, 
responsabilitatea pred rii nu înceteaz .  Este sarcina fiec rui p rinte s  demonstreze cât de distractiv  
i valoroas  poate fi înv area. 

Indrumarea copiilor de c tre  p rin i const  nu doar în ai aminti copilului s  înve e, chiar i 
atunci când acesta înva  ci i în c l uzirea i supravegherea efectu rii sarcinilor de lucru pentru 
urm toare zi de coal . Îndrumarea nu înseamn  s  faci temele copilului în totalitate. Citirea lec iilor 
împreun  este una dintre cele mai bune modalit i de a fi aproape de înv area copilului la coal . 
Acest lucru nu numai c  le îmbun t e te vocabularul, dar le stârne te interesul pentru a citi mai mult.  

Chiar i atunci când copilul se joac , el poate fi îndrumat i uneori  chiar este nevoie. De 
exemplu, atunci când copiii se uit  la televizor tim, c  exist  o serie de programe care nu educ  prea 
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mult: nu oprim programele care nu sunt educative, dar putem controla emisiunile pe care copiii ar 
trebui s  le urm reasc . 

În era digital , copiii sunt tot mai interesa i de gadget-uri, petrecându- i  uneori ziua prin a juca 
jocuri sau pentru a se uita la televizor. P rin ii ar trebui s  fie capabili s  reamintesc  copiilor i s  
gestioneze timpul de înv are al acestora. Dac  ambii p rin i lucreaz  în acela i interval orar, timpul 
de înv are poate fi controlat i reglat prin telefon.  Copiii trebuie ajuta i de p rin i s  fie mai 
organiza i cu rutina zilnic  i s  g seasc  suficient timp pentru lec ii. Echilibrarea timpului dintre 
lec ii, timp de joac  i odihn  este important  pentru a avea o via  de elev de calitate. 

In cazul în care p rin ii observ  c  rezultatele la înv tur  ale copilului nu sunt prea bune sau 
c  acesta acord  mai pu in  aten ie studiului, corectarea acestor aspecte trebuie s  vin  imediat. Cu 
toate acestea, nu este indicat s  se utilizeze cuvinte jignitoare la adresa copilului.Criticile trebuie fie 
constructive astfel încât s -l fac  pe copil s  în eleag  ce este bine i ce este r u, mai degrab  decât 
s  fie învinov it pur si simplu. O motivare bun  este important , pentru ca un copil s  aib  rezultate 
mai bune la înv tur . 

În dezvotarea armonioas  a copilului un rol important îl are i comunicarea p rinte- coal .  
P rin ii trebuie s  cunoasc , s  în eleag  i s  respecte regulamentele colii. Este important s  

nu fie ratate de c tre p rin i întâlnirile cu profesorii, ori de câte ori este posibil. P rin ii pot înv a de 
la profesorii copilului, despre activit ile acestuia în coal  i pot corecta în timp util dac  ceva nu 
este în regul . 

Men inerea rela iei dintre p rin i i profesori arat , de asemenea, interesul p rintelui pentru 
problemele copilului s u. 

 Elevii cu p rin i implica i nu au doar rezultate bune la teste, frecventarea, stima de sine i rata 
de absolvire cresc, de asemenea. Rela iile p rinte-profesor sunt mai mult decât un beneficiu op ional 
la clas . Ele sunt cheie pentru a ajuta elevii la nivel personal pentru a- i ating  poten ialul academic. 
Dac  p rin ii sunt cu adev rat implica i în via a copiilor lor la coal , ace tia vor fi mai dispu i s  
împ rt easc  informa ii, s  pun  întreb ri, s  fac  cereri, s  î i exprime preocup rile i s  ofere 
feedback constructiv. 

P rin ii i profesorii î i pot men ine parteneriatul puternic, având conversa ii informale continue 
despre copii i împ rt ind realiz rile i experien ele zilnice. 

Dintre toate agen iile de educa ie, „acas ” este prima i cea mai vital  agen ie de modelare a 
comportamentului copilului. Educa ia începe de la mam . De aceea mama este „prima înv toare” 
iar casa este „prima coala” de socializare a copilului, cea mai veche institu ie de înv mânt.  

„Acas ” ajut  la furnizarea de diverse activit i educa ionale, informare i îndrumare membrilor 
familiei sale înc  de la înfiin area societ ii. 

„ coala de familie” arunc  pe umerii p rin ilor o responsabilitate major . De p rin i, depinde 
ca adolescentul, tân rul, adultul de mâine  s - i însu easc  toate componentele unei bune cre teri. 

Educa ia în familie devine astfel un proces de preg tire pentru via , prin întâmpinarea i 
rezolvarea problemelor de via . 

 
Bibliografie: 
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7 ani de acas  
 
 

Prof. Z bav  Oana-Georgiana 
 
 
 
Tot mai multe voci spun c  educarea copilului începe înc  de la na tere. Educa ia fiind 

principalul factor ce ajut  la modelarea personalit ii fiin ei umane. 
Fiecare om se na te cu o „zestre”, un dat genetic care, a a cum a demonstrat epigenetica, poate 

fi modificat de condi iile de mediu i de educa ie. Putem compara acest dat cu un kit de construc ie, 
în care ai materialul de baz  dar rezultatul final este dat de mediu i educa ie. De-a lungul vie ii, 
fiecare persoan  se construie te pe sine i este, la rândul ei, modelat  de mediul social în care se 
dezvolt . Aceast  construc ie i dezvoltare a personalit ii unui om nu este un scop în sine ci este o 
condi ie a realiz rii acelei misiuni unice cu care se na te fiecare individ. 

Familia este unul din cele mai importante elemente care contribuie la dezvoltarea unei personae, 
la starea ei de s n tate fizic , psihic  i emo ional . 

Responsabilitatea dezvolt rii copilului în primele etape ale vie ii revine în primul rând familiei 
sale i mai apoi societ ii. O educa ie adev rat , real  se fundamenteaz  în familie, iar apoi ea se 
continu  în gr dini  i coal . În primul rând, ea se realizeaz  prin puterea exemplului i abia apoi 
prin cea a cuvântului. 

Familia exercit  o influen  colosal  asupra copiilor, care acumuleaz  din acest mediu o 
mul ime de cuno tin e, priceperi, deprinderi. Aici g seste principalele modele comortamentale care, 
voit sau nu, îl vor urma toat  via a.  

Ca mediu social, familia reprezint  locul în care copilul prime te îngrijire, iubire, ocrotire dar 
i educa ie. Educa ia în familie pune bazele dezvolt rii psihice a copilului, iar educa ia sa la nivel 

psihic trebuie s  urmareasc  pas cu pas evolutia fizica, urmarindu-se concomitent educa ia 
intelectual , moral  în scopul form rii caracterului.  

Chiar i atunci când institu ia colar  ofer  programe foarte bune, ea nu poate contracara 
experien ele negative acumulate de copil în familia sa. Pe de alt  parte, ceea ce înva  copilul în 
institu ia colar  pierde din importan  i eficien , rezultatele fiind considerabil sc zute dac  p rin ii 
nu înt resc i nu valorific  programul educativ desf urat în gr dini  i mai apoi în coal . 

Bazele caracteriale, deprinderile de comportare civilizat , atitudinile copilului fa  de lume sunt 
oglinda atmosferei morala în care el a fost crescut în familie, exemplele i îndrum rile pe care le-a 
primit de la familie, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile i faptele lor p rin ii. 

Când spunem c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil care tie s  salute, s  
rosteasc  acele cuvinte pe care noi, dasc lii, le numim „magice”, i-anume: „mul umesc”, „te rog”, 
„iart -m ”, etc., care se comport  politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seam  cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în diferite medii 
ale societ ii. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur, decât unul 
c ruia îi lipsesc cei 7 ani de acas . 

Dac  vrem copii puternici, frumo i din punct de vedere comprtamental trebuie s  orient m fa a 
înv mânului spre famile, s  cre m i s  desf uram programe de parenting, s  aducem familia în 
coal  i coala în familie, s  înv m familia s  educe copii cu 7 ani de acas .  

Pentru ca eficien a educa iei s  aib  un randament sporit, este necesar ca programa educativ  
s  fie cunoscut  i în eles  de c tre familie i realizat  printr-o colaborare strâns  între institu ia 
familial  i cea colar . Dac  familia va fi implicat  de la început în procesul educativ, ea va percepe 
corect importan a colabor rii cu coala, beneficiile acestei colabor ri, iar implicarea sa în activitatea 
institu iei colare va fi con tient , intersant  i reciproc avantajoas  iar cei 7 ani de acase se pot 
transforma în „n ani de la coa ” unde educa ia din famile ste continuat . 
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,,ROLUL FAMILIEI I AL COLII ÎN EDUCA IA COPIILOR” 

 
PROF.  ÎNV. PRE COLAR: ZAC EVSCHI IULIANA 
C. GIMN. IPOTE TI, STRUCTUR  G. P. N. TI U I 

  

 

În societatea actual , copiii sunt asalta i de o mul ime de factori educativi formali, informali, 
nonformali. Pe lâng  institu iile consfin ite ( coala, familia, biblioteca, muzeul, biserica, clubul 
copiilor, televiziunea, radioul, internetul, presa scris ) sunt i organiza ii diverse (ale copiilor, 
tinerilor, p rin ilor etc.) funda ii, speciali ti în interven ia socio-educativ . 

coala i familia sunt agen ii educativi cu o influen  deosebit  asupra form rii i dezvolt rii 
personalit ii copilului. Raporturile dintre cei doi factori educativi constituie un factor important, 
pozi ia pe care o adopt  fiecare în rela ia coal -familie. 

În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 
locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional. 

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Cauzele unor e ecuri colare sunt multiple, dar coala are sarcina de a le depista i de a interveni, 
uneori, când este cazul, în situa iile delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competent , vizita la 
domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile în cre terea randamentului colar. 

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i 
folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în 
divertisment, controlul p rin ilor nu este eficace, iar ace tia  sunt nemul umi i pentru notele copiilor, 
dar rezultatele slabe la înv tur  le pun pe seama colii. De asemenea, exist  i p rin i care 
supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie cât mai mult, ceea ce determin  un 
randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc i cazuri când unii p rin i sunt 
permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia au note bune. Ace ti p rin i nu 
tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  timorat la lec ie. Astfel, stabilirea 

unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie fundamental  a bunelor rezultate. 
Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 

supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale. 

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes. 
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În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am fost niciodat  
un acuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. Am c utat ca p rin ii s  vad  c  le întind o mân  prieteneasc  
pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni. 

Deci, factorii care contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, 
familia constituie cadrul social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de 
dependen  material  i spiritual  pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , 
î i poate dobândi singur mijloacele de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ 
care preg te te tân rul pentru via , îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e. 

Educa ia copilului se produce în contextul fuziunii mai multor factori de o valoare inestimabil : 
coala, familia i comunitatea. Ace ti factori au un impact diferit atât asupra educa iei copilului, cât 
i asupra model rii caracterului s u, fiecare dintre ace tia contribuind diferit la construirea unui viitor 

adult care s  se plieze pe nevoile unei societ i înc  nen scut . 
Copiii pe care noi îi educ m ast zi au datoria s  se preg teasc  pentru o lume pe care noi nu o 

cunoa tem, dar o putem intui datorit  schimb rilor ce se petrec zilnic i care au o dinamic  din ce în 
ce mai crescut . 

Familia reprezint  primul i cel mai important factor n ceea ce prive te educa ia. Familia este 
prima coal  a copilului.  

Rela ia care se creeaz  între p rinte i coal  este foarte important  pentru formarea 
personalit ii elevului i presupune cunoa terea reciproc  i punerea de acord în orice demers 
pedagogic. 

Din perspectiva familiei, educa ia reprezint  una dintre cele mai importante func ii exercitate 
asupra copilului, comunitatea influen ând indirect si involuntar  activitatea educativ . coala are rolul 
fundamental în educa ia copiilor, dar nu î i poate îndeplini acest rol f r  implicarea familiei i a 
comunit ii. Acest lucru face ca coala, familia i comunitatea s  urm reasc  atingerea unor obiective 
comune care au la baz  educa ia ca rezultat al implic rii tuturor factorilor cu rol în consolidarea 
personalit ii. 

Educa ia copiilor este influen at  foarte mult de stilurile parentale întâlnite de-a lungul 
copil riei indivizilor. Acestea nu depind numai de personalitatea p rintelui, dar i de al i factori 
precum: mediul, cultura i educa ia, tradi iile, structura familiei, profesiile p rin ilor. Aceste stiluri 
sunt: stilul exigent, autoritar, permisiv i neimplicat. 

Comunitatea, reprezentat  de to i membrii ei, p rin ii i coala alc tuiesc suportul de care 
copilul are nevoie pentru a- i forma propria identitate, iar succesul îndeplinirii acestui el îl reprezint  
modalitatea prin care ace tia tiu s  devin  parteneri în actul educa ional. În toate rile dezvoltate, 
parteneriatele coal -familie-comunitate sunt foarte importante deoarece asigur  succesul colar al 
elevilor i reprezint  puncte de sprijin în tot ceea ce înseamn  educa ie. 

Formele de colaborare a familiei cu coala sunt diverse i fiecare coal  sau educator are 
libertatea de a stabili acele modalit i care se dovedesc eficiente. Dintre acestea amintim: adun rile 
pe coal  cu p rin ii, edin ele pe clas , convorbirile individuale i consulta iile în grup, excursiile i 
c l toriile, lectoratele pentru p rin i. 

Ea poate s  fac  parte dintr-un ansamblu de probleme educative a c ror con tientizare, 
dezbatere i rezolvare opera ional  reclam  continuitate, reluare i dezvoltare în perioadele de mai 
lung  durat . Munca colii cu familia impune un sistem, o unitate de obiective, metode i m suri care 
s  conduc  aceast  colaborare specific  la un mod planificat de a lucra, astfel încât s  nu se desf oare 
pur i simplu incidental. 

Cunoa terea condi iilor familiale ale fiec rui elev nu este suficient , cu atât mai pu in dac  se 
realizeaz  dup  o r mânere în urm  a elevului sau dup  un act de comportament necorespunz tor. Se 
impune o cunoa tere prealabil  a fiec rei familii. ,, colarul are nevoie de un cadru general de via  
în care s  se simt  în siguran . Pentru aceasta el are nevoie de p rin i calmi, în eleg tori, afectuo i, 
destul de maleabili în raporturile cu copilul, f r  a da dovad  de sl biciune. El are nevoie s  simt  c  
p rin ii se ocup  de el, c  iau parte la micile lui necazuri i la problemele care îl intereseaz , i c  nu 
se dezintereseaz  de ceea ce se întâmpl  la coal . Dar în acela i timp, el are nevoie de un cadru de 
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disciplin  destul de ferm pentru a nu-l l sa s - i închipuie c  libertatea lui e f r  margini, i totodat  
s  tie c  p rin ii s i împ rt esc acel nivel de exigen ”( M. Gilly). 

P rin ii trebuie s  le stimuleze copiilor efortul, spontaneitatea, ini iativa, independen a i 
încrederea în sine. Ei trebuie s  con tientizeze c  singura investi ie de valoare pe care o familie o 
poate face pentru copil este investi ia pentru mintea i spiritul acestuia. 

Atât familia cât i coala joac  un rol important în modelarea elevului într-o societatea în care 
atacul anticultural i antivaloric al mijloacelor de circula ie i de difuzare a informa iei este mai 
virulent, provocând chiar muta ii la nivel social. Rolul p rintelui i al educatorului  este cel de asociat, 
de partener, impunându-se copilului asocierea la preocup rile familiei i la cerin ele colii. 

De-a lungul timpului, familia a fost considerat  celula de baz  a societ ii, expresia uniunii 
dintre un b rbat i o femeie care se iubesc, iar din iubirea acestora rezult  copiii pe care p rin ii au 
datoria s  îi creasc . 

Parteneriatul familie- coal  ar func iona de minune dac  s-ar implica to i p rin ii în via a 
elevilor i în toate activit ile la care ace tia particip . Numai p rin ii cu o anumit  educa ie (studii 
superioare) i dispu i s  colaboreze cu coala particip  la edin ele cu p rin ii, în timp ce p rin ii care 
provin din medii defavorizate, f r  studii i care nu doresc o schimbare în via a lor i a copiilor pe 
care îi au, ar avea cea mai mare nevoie de aceste întâlniri, dar, din p cate, le ignor . Din acest motiv, 
edin ele cu p rin ii trebuie planificate cu mult  grij  i trebuie considerate drept o parte integrant  i 

important  a activit ii colare. 
Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 

cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i instruire va fi frânat . 

A adar, s  reflect m asupra apelului adresat de celebrul J.J. Rousseau: Educatori, înv a i s  v  
cunoa te i copiii! 
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 Pescaru-B ran, A.- Parteneriat în educa ie familie- coal -comunitate, Editura Aramis, 
Bucure ti, 2004 

 Baran-Pescaru, A., Parteneriat în educa ie: familie- coal , Editura Aramis, Bucure ti, 2004 
 Ciolan, L. E. (2006). Dezvoltarea educa iei timpurii. Aplica ii privind mamagementul 

proiectelor. Bucure ti: Editura Universit ii din Bucure ti. 
 Ionescu, M., Negreanu, E. (coord.) (2006). Educa ia în familie. Repere i practici actuale. 

Bucure ti: Editura Cartea Universitar . 
  

1390



 

EDUCA IE ONLINE F R  HOTARE 
PROIECT TRANSNA IONAL 

„URSULE UL DE PLU ” 
 

 

Prof. Z icescu Laura - Gilda 
Liceul cu Program Sportiv Boto an 

 
 

 
 

 

Scopul: 

Realizarea schimbului de bune practici, colaborarea la nivel transna ional prin schimbul de idei,  
prin împ rt irea unor tehnici i metode de lucru, atât prin înv area frontal  cât i  în  mediul  online, 
în  vederea îmbun t irii  actului  educativ. 

 

Obiective:  

1. Construirea unui parteneriat care s  promoveze valori comune i realizarea unui acord de 
înfr ire între cele dou  unit i de înv mânt;  

2. Realizarea de schimburi de experien , cunoa tere i practici în domeniul educa ional;  

3. Crearea i dezvoltarea de activit i educative colare i extra colare comune;  

4. Promovarea dialogului i a comunic rii între elevii celor dou  coli din proiect. 

Etapele proiectului:  

1. ETAPA DE PREG TIRE 

În aceast  etap  s-a ales i s-a ,,botezat” ursule ul care s  ne reprezinte peste Prut- HORIC -
URSULIC .S-a semnat i ACORDUL DE PARTENERIAT. 
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2.  SALUTUL VIRTUAL 

 
3. C L TORIA PESTE PRUT 

Horic -Ursulic  a plecat, iar Titi a ajuns la Boto ani cu reviste i dulciuri pentru to i prietenii. 

  
4. ETAPA VIZITEI COLARE 

Titi, împreun  cu copiii de la Boto ani, a citit pove ti, a privit câteva secven e din filme, a pictat 
crizanteme i lebede, a s rb torit 1 Decembrie, a confec ionat juc rii i ghirlande pentru Cr ciun i a 
realizat c r i interesante pentru prietenii de acas .   
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5. La revedere, Titi! 

      Ursule ul Titi i-a luat r mas bun de la elevii clasei a II -a A i s-a preg tit cu mare greu de 
plecare, deoarece el a petrecut clipe minunate cu ace ti copii, a înv at lucruri noi, a scris, a calculat, 
s-a jucat online cu ei, au cântat împreun  i au devenit buni prieteni. Titi le-a mul umit din inim  
pentru clipele frumoase petrecute împreun  în România 
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Rolul parintilor si al scolii in educatia copiilor 

 
Prof. inv. prescolar - Zainescu Maria Petronela 

G. P. N. BASCA CHIOJDULUI 
 
 

Când vorbim despre cei 7 ani de acas  ne gândim la educa ia pe care copilul o prime te de la 
p rin i, la formarea personalit ii i comportamentului copilului pân  merge la coal . Când spunem 
c  un copil are cei 7 ani de acas  ne gândim la un copil bine crescut, care tie s  salute, s  spun  
mul umesc, te rog, care se comport  cuviincios cu cei de vârsta lui i cu adul ii. 

Educa ia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia c tre adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în rela iile cu cei din jur decât unul c ruia îi lipsesc cei 
7 ani de acas .  

Copil ria reprezint  cea mai bun  perioad  a vie ii pentru educa ie, pentru formarea i instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care r spunde de trebuin ele elementare ale copilului i de 
protec ia acestuia, exercitând o influen  atât de adânc , încât urmele ei r mân uneori, întip rite pentru 
toat  via a în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dac  unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic i afectiv, atunci pe viitor va ap rea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lips  a încrederii în 
propriile sale for e, dar va ap rea i acel sentiment de ru ine. Tot timpul familia trebuie s  încurajeze 
copilul, s  îl îndrume i s  îi arate ce e bine i ce e r u. Familia este cea care ofer  copilului primele 
informa ii despre lumea ce-l înconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socio-
afectiv necesar trebuin elor i dorin elor sale.  

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
ac iuni mai mult sau mai pu in dirijate cât i indirect, prin modele de conduit  oferite de membrii 
familiei. Modelele de conduit  oferite de p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i înv are, i 
climatul socio-afectiv, în care se exercit  influen ele educa ionale, reprezint  primul model social cu 
o influen  hot râtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare în raport cu diferite norme i valori sociale. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grij  i cald  afec iune în concordan  cu etapa 
de dezvoltare în care se afl  el, f r  a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe m sura 
for elor lui, oferindu-i i cerându-i numai ce nu-i dep e te capacitatea de în elegere. 

 În familie se dezvolt  sprinjinul de afirmare a idealurilor tân rului, dorin a sa de participare la 
via a social , cultural  i politic  a rii sale. În familie se formeaz  primele deprinderi de via  
s n toas  ale copilului, de conduit  igienic  individual  i colectiv  i de altruism, componente 
majore ale moralei elementare a indivizilor societ ii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 
acas ”. Via a copilului acas , al turi de p rin ii s i, toate activit ile care se desf oar  împreun  
consolideaz  anumite deprinderi, abilit i ce contribuie la autonomia copilului, convie uirea social , 
s n tatea, igiena i protec ia lui. În familie copilul începe s  se cunoasc  pe sine, s  se defineasc  prin 
jocul imita iilor, compara iilor i î i însu e te modele la care se poate referi în mod constant în 
devenirea sa ca adult. 

Dup  ce ajunge la vârsta pre colar  educa ia copilului se împarte între familie i dasc lii  i 
pedagogii din coal ; cei din urm  vor fi chema i s  lefuiasc  ceea ce a realizat familia, s  completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au sc pat pân  la aceast  vârst  i s -l ajute pe copil în 
în elegerea i l murirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acas ” î i pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu i anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai important , fiind temelia pe care se cl de te o fiin  cu diverse 
aptitudini i preferin e, cu un comportament normal sau deviant. A a cum ne cre tem i ne educ m 
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copiii, a a cum ne comport m noi, a a vor tr i i se vor manifesta pe viitor. Copii cresc i se formeaz  
în via  într-un univers pe care-l creeaz  p rin ii.  
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Rela ia familie-gr dini  

 

GPN nr. 1 Poduri 

PIP. Zamfir Diana 

 
P rin ii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz  constant 

înc  din prima zi a vie ii; familia este modelul pe care copilul îl imit . Totodat , modul de via  al 
familiei este principalul reper în via  al copilului.  

Comunicarea intrafamilial  influen eaz  decisiv dezvoltarea psihofizic  a copilului, formarea 
personalit ii lui. Copiii î i observ  proprii p rin i cum ac ioneaz  în rolul de p rin i. Primele 
deprinderi de via  s n toas  ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de 
alimenta ie s n toas ), acestea constituind suportul dezvolt rii ulterioare i î i pun amprenta asupra 
întregii personalit i. 

Tot în familie, copilul î i însu e te limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprim rii depinde de modelele oferite de p rin i, de felul în care ace tia interac ioneaz  i îi solicit  
pe copii. În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, r bdarea etc. Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educa ia 
începe din familie, aceasta fiind modelul pe care copilul îl imit  i-l urmeaz . În familie copilul î i 
face preg tirea pentru via .  

Contribu ia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic i scade pe m sur  ce 
etapele de cre tere înainteaz  pe treptele superioare ontogenezei. Aceasta ofer  mediul în care copilul 
se na te, tr ie te primii ani ai vie ii, se dezvolt  i se formeaz  pentru via , reprezentând primul 
instrument de reglare a interac iunilor dintre copil i mediul social.În realizarea acestor sarcini, 
modelul parental ajut  cel mai mult, p rin ii oferind copilului exemple de comportamente în diferite 
contexte. 

De la p rin i, cei mici vor înv a s  aprecieze ce este bine i ce este r u, ce este drept i ce este 
nedrept, ce este frumos i ce este urât în comportamente. Ei sunt primele modele pentru modul în care 
s  ac ioneze ulterior ca p rin i.La vârsta pre colar  un factor educativ important este gr dini a, care 
desf oar  un amplu proces instructiv-educativ i are cadre cu preg tire profesional  corespunz toare, 
ce aplic  metode i procedee pedagogice consacrate. Gr dini a nu poate face minuni, iar educa ia dat  
în aceasta institu ie nu va avea rezultate bune, dac  nu se va sprijini i nu va colabora cu familiile 
copiilor. Nu putem educa în mod just un copil f r  a-l observa atent, f r  a-l studia, f r  a-i în elege 
personalitatea.  

C ldura raporturilor dintre p rin i i educatoare, încrederea i respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informa ii - pentru care trebuie s  g sim întotdeauna timpul necesar. Educatoarea 
poate ajuta familia în cel mai simplu i natural mod s  urmeze calea just  în raporturile cu copilul 
s u, s  previn  îndep rtarea lui sufleteasc , s  înl ture eventualele caren e educative. Complexitatea 
problemelor lumii contemporane cere deschiderea i flexibilizarea raporturilor în parteneriatul 
educa ional.  

Implicarea, ca agen i ai educa iei, a diferitelor institu ii i persoane din comunitate dezvolt  în 
prezent o imagine complex  i dinamic  a influen elor educa ionale. Gr dini a, fiind puntea de 
leg tur  cu familia, are i menirea de a asigura p rin ilor asisten  de specialitate, informându-i asupra 
etapelor de evolu ie a copiilor i venind în sprijinul celor ce întâmpin  dificult i în în elegerea rolului 
de p rin i i în îndeplinirea cu succes a educ rii copiilor. Participarea p rin ilor la activit i ale grupei 
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reprezint  un alt prilej de cunoa tere a p rin ilor, dar i un mod prin care ace tia sunt familiariza i cu 
programul grupei, cu con inutul i metodele didactice, cu materialele didactice i mijloacele necesare 
desf ur rii activit ilor, cu modul de comunicare i abordare a situa iilor problematice, cu 
semnifica ia respectului fa  de copil. Rela ia p rinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor 
rela ii pozitive între familie-gr dini , la o coeren  a practicilor educa ionale i a cerin elor referitoare 
la copil. 
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PROIECT NA IONAL EDUCA IONAL: Cei apte ani de acas ! 

„Din suflet, pentru mama!” 

Rolul p rin ilor i al colii în educa ia copiilor 

 

 

Prof. înv. pre colar Z PÂR AN PETRONELA JENY 

coala Gimnazial  „C. Platon”, 

structur  GR DINI A P. P. NR. 33 BAC U 

 

 

Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. coala 
i familia r mân principalele socluri de formare a personalit ii sociale i culturale, prima, prin 

preg tire temeinic organizat , dup  programe, cu cadre specializate i în perioade de timp bine 
definite, a doua, prin procesul real al vie ii de zi cu zi, în care copilul, înva  regulile primare de via , 
deprinderea de a vorbi, de a se comporta fa  de cei din jur i de a-i aprecia . 

Educa ia în familie, prin “cei apte ani de-acas ”, influen eaz  puternic întreaga existen  a 
individului, indiferent dac  el recunoa te sau nu. P rin ii sunt modele pe care copiii, con tient sau 
incon tient, le v d cu ochii min ii i le urmeaz . Climatul educa ional familial cuprinde ansamblul de 
st ri psihice, modurile de rela ionare interpersonal , atitudini ce caracterizeaz  grupul familial o 
perioad  mare de timp. Acest climat poate fi pozitiv sau negativ. colarul are nevoie acas  de un 
mediu de via  în care s  se simt  în siguran . Într-un climat educativ bun p rin ii sunt calmi în 
raporturile cu copiii, f r  a le satisface orice capriciu.  

Copilul simte c  p rin ii se ocup  de el, c  sunt interesa i de necazurile i problemele lui, ca i 
de rezultatele colare. Familia este un cadru ferm de disciplin , în care i copiii i p rin ii împ rt esc 
acela i nivel de exigen . Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, 
rolul de p rinte nu este îndeplinit cu calm i consecven , p rin ii ajungând deseori la divergen e în 
leg tur  cu disciplinarea copilului.  Astfel, copilului i se aplic  pedepse corporale, este amenin at 
i/sau admonestat. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din urm toarele 

puncte de vedere: fizic, intelectual, moral i estetic. 

Familia este partenerul tradi ional al colii deoarece influen eaz  atitudinea copilului fa  de 
înv tur , motiv pentru care colarizarea nu se poate realiza f r  participarea activ  a p rin ilor. 
Al turi de coal , familia este unul din factorii care se preocup  de educa ia omului.  

Elevul zilelor noastre, datorit  posibilit ilor de informare f r  precedent, devine tot mai mult 
o parte activ  a procesului educativ familial, adeseori modelându-l din interior, oferindu-i noi direc ii 
de evolu ie, dar i a celui colar, solicitând schimb ri în con inutul programelor, în r spunsuri adresate 
factorilor educativi, care trebuie s  fie preg ti i s  conduc  un dialog pertinent i valabil pentru ambele 
p r i.  

Copiii sau elevii constituie conexiunea dintre familie i coal , ca mediatori între p rin i i 
profesori, afla i la intersec ia dintre cele dou  influen e sau segmente ale adul ilor cu func ie 
educativ . În acest fel, copiii, elevii devin ei în i i contribuitori la autoformarea i construc ia propriei 
personalit i, contribu ie care asigur , f r  îndoial , o reu it  mai mare procesului educativ. 
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Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte va re ine c  acela i subiect este copilul nostru 
i colarul nostru.  Cadrele didactice afl  cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 

succes, ce îl intereseaz  i-l pasioneaz , iar p rin ii vor cunoa te în ce momente s -l sus in  pe colar, 
în ce fel s -l motiveze i s -l ajute.  coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia 
organizat  a tinerei genera ii. Ea este factorul decisiv i pentru  formarea unui om apt s  contribuie la 
dezvoltarea societ ii, s  ia parte activ  la via , s  fie preg tit pentru munc . Procesul de înv mânt 
este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea colii nu este numai de a 
înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educa ional se aplic  la nivelul tuturor acestor rela ii.  Colaborarea dintre coal  
i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de cerin e i o unitate de ac iune 

când este vorba de interesul copilului. Implicarea p rin ilor în problemele colii se refer  la 
construirea unor rela ii pozitive între familie i coal .  Colaborarea i cooperarea p rin ilor cu coala 
sunt eficiente ambilor factori. 

„Niciodat   familia  nu  a  fost  mai  solicitat   si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat   atât  de    m
are  ca  azi” – Boutin  i  During 
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Rolurile p rin ilor în dezvoltarea psihic  a copilului 

 

Prof. Zegheanu Irina –Amelia 

Gr dini a cu P. N. nr. 14, Târgu-Jiu 

 

Începerea gr dini ei este, de departe, cea mai important  etap  a socializ rii, copiii aflându-se 
în acel moment al vie ii lor în care încep s  aib  reprezent ri mentale despre ceea ce înseamn  
prietenii, propria persoan , aprecierea sau deprecierea din partea celorlal i. Un bun start în acest 
moment ajut  copiii s  priveasc  lumea ca fiind un loc pl cut i interesant, iar pe ceilal i oameni i 
rela iile cu ei ca fiind frumoase, necesare i amuzante. De multe ori, disconfortul p rin ilor la intrarea 
copilului în colectivitate este mai mare decât cel al copilului însu i, de aceea este foarte important ca 
i p rin ii s  fie preg ti i pentru acest moment. Cu cât p rin ii sunt mai echilibra i emo ional în aceast  

perioad , cu atât i convingerea copilului c  ceea ce i se întâmpl  este un lucru pozitiv cre te, iar 
consecven a în reac ii i evitarea schimb rilor de personal i de institu ii faciliteaz  adaptarea 
acestuia. 

P rin ii sunt pionii-cheie în tot acest demers – ei seteaz  a tept rile copilului legat de gr dini , 
în rela ie direct  cu propriile percep ii i a tept ri – i, în consecin , poate cea mai util  proiec ie este 
aceea c , dac  p rin ii le sunt al turi, copiii se vor sim i în ele i, în siguran  i gata s - i dezvolte noi 
abilit i de via . 

Întreaga dezvoltare psihic  si moral  a copilului se afl  sub influen a mediului familial în care 
acesta evolueaz , mediu care este primul intermediar în rela iile cu societatea i, în acela i timp, 
“creuzetul” în care se contureaz  personalitatea. 

Familia reprezint  cea mai veche si mai stabil  form  de comunitate uman , care î i aduce 
aportul nu numai prin perpetuarea speciei ci are rol esen ial în evolu ia i continuitatea vie ii sociale. 

P rin ii reprezint , indiscutabil, cei mai puternici i importan i educatori deoarece influen eaz  
copilul de la vârsta cea mai fraged . Un copil apar inând speciei umane nu poate supravie ui neajutat, 
cel pu in pe parcursul primilor patru sau cinci ani de via , când trebuie s -i fie satisf cute nevoile 
fundamentale: iubire, vorbire i ascultare, joc, crearea unei imagini despre lume, sentimentul 
apartenen ei la o familie, încercarea puterii, mi care, hr nire corespunz toare, nevoi a c ror împlinire 
nu se poate realiza decât într-un spa iu comun- nu doar spa iu fizic- unde ei s  se dezvolte. 

Contactul cu al ii este important în via a noastr , interac iunea fiind esen ial  în timpul primilor 
ani de via a pentru ca dezvoltarea biologic , psihic  i social  s  se poat  desfa ura in mod normal. 

Interac iunea copilului cu ceilal i este puternic dependent  de coeziunea i adaptabilitatea 
familiei, astfel încât dezvoltarea psihosocial  a acestuia depinde de tipul de interac iune i de 
comportamentul fiec ruia dintre membri. P rintii, deprin i pân  la apari ia copilului cu un anumit stil 
de via  trebuie, dintr-o data, s - i asume o noua responsabilitate, s - i schimbe comportamentul i 
s  se adapteze trebuin elor unei noi fiin e. 

Rolul mamei este esen ial în dezvoltarea psihic  a copilului iar rela ia dintre mam  i copil a 
fost transformat  în cheie a în elegerii procesului de umanizare i socializare a copilului.  

Structura normala a familiei îns i dar în special rela iile cu mama r spund mai bine decât orice 
altceva trebuin elor afective ale copilului. Cercet rile comparate întreprinse de Anna Freud au 
eviden iat deosebirile dintre copilul aflat în familie i cel crescut într-un orfelinat: copilul din cadrul 
familiei î i g se te terenul propice înfloririi personalita ii sale c ci în acest cadru natural prime te 
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maximum de stimulent afectiv, în timp ce copiii priva i de dragostea matern  sunt dezavantaja i în 
ceea ce prive te dezvoltarea fizic , intelectual , moral  i social .   

În acest context se remarc  rolul unic, singular pe care îl au p rin ii biologici pentru dezvoltarea 
social  a copilului i dificult ile enorme care survin în dezvoltarea emo ional  normal  în cazul 
copiilor lipsi i de p rin i, categorie ce se afl  în risc de deprivare emo ional . 

  . 
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IMPORTAN A EDUCA IEI ÎN FAMILIE I LA COAL  

 
Prof. nv. pre . ZELCA SANDA – ADRIANA 

G. P. P. „LICURICI”, localit atea OVIDIU, jude ul CONSTAN A 

 

 

Educa ia, sub toate formele ei, este chemat  s  g seasc  solu ii prin care omul s  se adapteze 
rapid i eficient la societatea viitorului. Cunoa terea particularit ilor dezvolt rii personalit ii, a 
factorilor care contribuie la des vâr irea acesteia, a problemelor pe care le ridic  ea, contribuie n 
mare m sur  la g sirea unor solu ii adecvate. 

Lumea contemporan , nu numai prin ritmul rapid impus schimb rii, ci i prin complexit ii ei, 
prin nout ile pe care le realizeaz  i le prognozeaz , pune n fa a oamenilor de toate vârstele, noi i 
noi probleme de ordin economic, cultural, tiin ific, etc. Acestei societ i trebuie s -i fac  fa  copilul 
de ast zi i familia sa.  

“Familia constituie un soi de personalitate colectiv , a c rei armonie general  influen eaz  
armonia fiec reia dintre p r i.” (A. Berger)  

Educa ia din famile este foarte important  deoarece ea ofer  copilului primele informa ii despre 
lumea ce-l nconjoar , primele norme i reguli de conduit , dar i climatul socioafectiv necesar 
satisfacerii trebuin elor i dorintelor sale.  

M. Golu este de p rere c  “pecetea pe care p rin ii o las  asupra structurii i profilului spiritual-
moral al personalit ii propriilor copii se men ine toat  via a.”  

Acest tip de rela ie este hot râtoare n devenirea personalit ii nu numai prin faptul c  ea este 
primordial  i se men ine pe toat  durata vie ii (cu intensit i diferite), dar i prin faptul c  familia 
mediaz  i condi ioneaz  comunicarea i interac iunea cu celelalte componente sociale, n special cu 
coala. 

Influen ele educative pe care familia le exercit  asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
ac iuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduit  oferite de c tre membrii 
familiei, precum i prin climatul psihosocial existent n familie. Modelele de conduit  oferite de 
p rin i, pe care copiii le preiau prin imita ie i nv are-precum i climatul socioafectiv n care se 
exercit  influen ele educa ionale (“cei apte ani de acas ”) constituie primul model social cu o 
influen  hotarâtoare asupra copiilor privind formarea concep iei lor despre via , a modului de 
comportare i rela ionare n raport cu diferite norme i valori sociale. Este unanim recunoscut faptul 
ca strategiile educative la care se face apel n familie, mai mult sau mai pu in con tientizate, determin  
n mare m sur  dezvoltarea personalit ii, precum i rezultatele colare ale copiilor, comportamentul 

lor sociomoral. 

Chiar dac  sunt bine inten ionate comportamentele educa ionale ale p rin ilor, ele pot avea 
efecte negative asupra copiilor, din cauza neadecv rii lor, a particularit ilor de vârst  i individuale, 
la situa ii concrete de ac iune, la sistemul de cerin e adresate copiilor, etc. 

Severitatea exagerat  – manifestat  prin interdic ii, prin brutalitate i prin priva iuni de tot felul 
– i va l sa amprenta asupra personalit ii n formare a copilului. Astfel de p rin i impun un regim 
de via  i, n special de nv tur , peste limitele de toleran  psihologic . Ei impun copiilor lor un 
volum mare de sarcini, interzic participarea la activit i recreative, la jocurile specifice vârstei. În 
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afara programului colar, copiii sunt pu i adeseori s  nve e mai multe limbi str ine, s  desf oare 
activit i artistico-plastice, sportive, etc, chiar dac  nu au aptitudini n acest domeniu. 

P rin ii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot constitui 
piedici n formarea i dezvoltarea personalit ii copilului. Ace ti p rin i consider  c  coala, via a n 
general, are o serie de cerin e care dep esc posibilit tile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o 
inteligen  rar ”, fie neajutora i, pl pânzi, fragili, i de aceea trebuie menaja i. 

Atitudinea protectoare a p rin ilor se poate manifesta i prin limitarea excesiv  a libert ii i 
independen ei de ac iune a acestora, a ini iativei. P rin ii devin deosebit de preocupa i de copil, 
manifest  o team  permanent  pentru via a i activitatea copilului lor, i de aceea stabilesc ei direc iile 
de ac iune i comportare f r  s  accepte abateri, plângeri sau nemul umiri. Principala consecin  se 
exprim  ntr-un comportament lipsit de ini iative, instalarea unei temeri nejustificate de ac iune, i 
mai ales de consecin ele ei, n ultima instan , timiditate exagerat . 

Nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvolt rii armonioase 
a personalit ii copilului, concluzion m c  ” colarul are nevoie acas  de un cadru general de via  n 
care s  se simt  n siguran . Pentru aceasta el are nevoie de p rin i calmi, n eleg tori, afectuo i, 
destul de maleabili n raporturile cu copilul, f r  a da dovad  de sl biciune. El are nevoie s  simt  c  
p rin ii se ocup  de el, c  iau parte la micile lui necazuri i la problemele care l ntristeaz , i c  nu 
se dezintereseaz  de ceea ce se ntâmpl  la coal .  

M. Gilly consider  faptul c  un copil  „are nevoie de un cadru de disciplin  destul de ferm 
pentru a nu-l l sa s - i nchipuie c  libertatea lui e f r  margini i, totodat , s  tie c  p rin ii s i 
mp rt esc acela i nivel de exigen .”  

În condi iile social-economice actuale, se manifest  dou  tendin e contradictorii: p rin ii sunt 
ngrijora i de viitorul copiilor lor, dar n acela i timp nu mai au timp i r bdare s  acorde aten ie 

problemelor acestora. Rela ia lor cu coala este ignorat  sau evitat , ac iunile educative ale celor dou  
institu ii exercitându-se oarecum paralel. 

Este o sarcin  a colii, a personalului didactic, s  identifice situa iile problematice din familiile 
copiilor, s  dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora n favoarea elevului i mai ales s  
con tientizeze faptul c  rela ia de colaborare coal -familie este determinant  n ob inerea 
performan elor colare. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

* BERGER, G., „Omul modern i educa ia sa” ,  EDP Bucure ti, 1973; 

* GOLU, M., „Dinamica personalit ii”, Ed. Geneze, Bucure ti, 1993; 

* GILLY, M., „Elev bun – elev slab”, EDP Bucure ti 1973; 

 

 

 

1403



 

IMPORTAN A PARTENERIATULUI EDUCA IONAL                                                  
DINTRE GR DINI  I FAMILIE 

 
 

Zeldea Mihaela                                                                                      
Scoala  Gimnaziala nr. 133, Bucuresti 

 
 
P rin ii, familia sunt primii oameni chema i s  pun  bazele educa iei unui copil deoarece 

preg tirea pentru via  a omului de mâine începe din primele luni de existen . Faptele de ast zi ale 
copiilor reprezint  o prefigurare cert  a celor de mâine. Deprinderile i convingerile conturate acum 
formeaz  baza modului de ac iune din viitor. Atitudinile i comportamentele p rin ilor vor fi primele 
modele copiate cu fidelitate de copii. 

Pre colarul ar trebui s  aib  toate condi iile unui cadru optim în care s  se dezvolte i aceast  
r spundere revine în mare m sur  familiei care poate îndeplini aceast  sarcin  doar printr-o 
colaborare eficient  cu gr dini a. 

Familia ofer  copilului un mediu afectiv, social i cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o coal  a sentimentelor deoarece copilul tr ie te în familia sa o gam  variat  de rela ii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduit . Cu tripl  func ie, reglatoare, socializatoare 
i individualizatoare, familia contribuie în mare m sur  la definirea personalit ii i conturarea 

individualit ii fiec rui copil. 
Gr dini a este prima unitate de înv mânt cu care copilul dar i familia intr  în contact. Ea 

poate oferi p rin ilor o imagine obiectiv  a copilului, poate sprijini i orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie s  lucreze cu familiile în scopul organiz rii activit ilor zilnice, 
asigur rii educa iei i întâmpin rii nevoilor sale. În acela i timp, educatoarea nu trebuie s  uite c  
familiile înva  împreun  cu copiii. Copilul este un membru nou i unic al familiei care trebuie s  
înve e s -l cunoasc  cu tot ce ine de personalitatea, temperamentul i stilul s u. 

Unitatea de ac iune a celor doi factori (gr dini  i familie) în vederea form rii copiilor este 
condi ionat  de un mod comun de lucru i de o bun  cunoa tere reciproc , iar începutul este dat de 
cunoa terea familiei de c tre educatoare, a caracteristicilor i poten ialului ei educativ. Familia este o 
surs  principal  de informa ii privind rela iile interpersonale dintre membrii acesteia, a tept rile 
privind educa ia copilului, stilul educa ional, autoritatea p rin ilor i metodele educative folosite, 
valorile promovate, climatul educa ional, responsabilit ile pe care copilul le îndepline te. 

Educatoarele trebuie s  asigure p rin ilor numeroase ocazii de a se implica în programul 
gr dini ei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum i-a petrecut copilul lor timpul, ce 
activit i de înv are a desf urat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anun ându-i ce activit i 
sau întâlniri au planificat. Ele trebuie s  ajung  s  cunoasc  bine familiile i copiii de aceea vor folosi 
toate ocaziile pentru a comunica cu p rin ii i a schimba informa ii. Unele familii vor dori s  se 
implice mai mult, altele mai pu in. Frecven a i con inutul discu iilor cu p rin ii vor depinde i de 
dorin a acestora de a comunica sau de nevoile i preferin ele lor. 

Exist  numeroase c i de implicare a familiilor în programul de educa ie al copiilor. Unele 
familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confec ionate acas , altele ar putea participa 
la activit ile din gr dini , iar altele s  fac  parte din comitetul de p rin i. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evolu ia dezvolt rii copilului, 
va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesit  o diversificare a activit ilor, care sunt 
activit ile care sunt realizate cu u urin  acas , modul în care copilul reac ioneaz  la diverse activit i 
propuse. P rintele se simte implicat în via a copilului s u i vede continuitatea rela iei dintre „acas " 
i „la gr dini ". În acest fel, începe s  î i verbalizeze temerile sau s  se simt  valorizat în rolul s u, 

se poate centra pe observa iile asupra copilului s u. Educatoarea poate evalua dac  abilit ile 
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parentale au nevoie de suport i îi poate oferi diverse materiale pentru a i îmbog i cuno tin ele i 
dezvolta capacit ile parentale. De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de confiden ialitate. 

O modalitate modern  de implicare o reprezint  familiile în sala de grup . Uneori familiile se 
simt intimidate o dat  intrate în sala de grup , considerând c  aceasta este „aria" de influen  
apar inând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine r spunderea de a încuraja familiile s  vin  în 
sala de clas  oricând doresc. Aten ia personal  ar tat  îi va ajuta pe p rin i s  renun e la orice 
stânjeneal . P rin ii pot asista la activit ile desf urate de educatoare cu copiii, pot înv a modalit i 
de comunicare eficien  cu ace tia i modalit i de solu ionare a situa iilor de criz . Pe m sur  ce 
p rin ii se obi nuiesc s  participe la activit i ei vor ajunge s  cunoasc  i s  respecte munca 
educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele f cute de copiii sau despre problemele pe care le 
au, se vor împrieteni cu ceilal i p rin i, vor înv a mai multe i vor în elege mai bine modul de 
dezvoltare al unui copil, vor înv a s  desf oare activit i similare acas  sau s  continue acas  
activitatea educatoarei cu activit i în completarea acesteia, vor g si r spunsuri la întreb rile care îi 
fr mânt , î i vor observa copilul la joac  i vor înv a s - i conceap  copilul în rela ie cu ceilal i. 
Participarea p rin ilor la activit ile copilului are un dublu câ tig: pe de o parte, copilul se va sim i 
securizat de prezen a p rin ilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de alt  parte, se va 
face un transfer de abilit i practice i cuno tin e de la educator spre p rinte, prin exersarea amenaj rii 
spa iilor, a comunic rii cu copilul, prin observarea atent  a acestuia într-un alt context decât cel de 
acas . 

Acolo unde spa iul o permite se poate amenaja o camer  rezervat  familiei sau m car un col  în 
care se pot afi a lucr rile copiilor sau poze ale acestora din timpul activit ilor precum i informa ii 
utile pentru educarea copiilor acas , pliante despre cursuri i concursuri pentru copii. Aici ei se pot 
întâlni cu al i p rin i, analiza i aprecia munca copiilor, pot citi informa iile expuse la avizier. De 
obicei acest spa iu se poate amenaja pe holul gr dini ei. Acest spa iu poate con ine i c r i de 
specialitate despre dezvoltarea copiilor i despre educa ia parental  pe care p rin ii s  aib  
posibilitatea s  le împrumute. 

Întrunirile i întrevederile familiale sunt o component  important  a parteneriatului gr dini -
familie. Exist  câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultan , cele ale 
grupurilor de opinie i dialog, întâlniri informale i cele organizate cu ocazia unui eveniment special. 

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu p rin ii s pt mânal 
pentru a discuta despre proiectele tematice desf urate i despre alte probleme care preocup  ambele 
p r i. Pentru c  aceste întruniri sunt destinate p rin ilor subiectele alese trebuie s  fie de interes pentru 
ace tia. Întrunirile vor f i  benefice numai dac  se axeaz  pe problemele care îi preocup  pe p rin i 
care nu vor participa dac  nu le vor g si interesante i utile. De aceea este necesar ca educatoarea 
împreun  cu familiile s  descopere care aspecte îi intereseaz  i vor stabili data întâlnirii. Educatoarea 
afl  care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin intermediul chestionarelor 
referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte pot f i  prezentate de o manier  mai formal , 
a teptându-se i o replic  din partea p rin ilor. Alte aspecte cer un mai mare grad de participare, 
familiile putând în acest caz s - i practice abilit ile i experien a. Educatoarea va concepe o 
planificare a activit ilor de consiliere i sprijin pentru p rin i incluzând teme generale dar i 
particulare la sugestia p rin ilor. 

Grupurile de sus inere i dialog se formeaz  de obicei din dorin a comun  a câtorva familii care 
vor s  dezbat  împreun  un subiect. Adesea dup  o întrunire, câ iva p rin i vor dori s  dezbat  
anumite subiecte sau s  afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesit i deosebite 
se pot întruni i sus ine reciproc, schimbând opinii, sugestii i resurse. Aceste grupuri de opinie pot 
f i  formate din: ta i, p rin i unici, p rin i ai copiilor cu diferite deficien e, p rin i tineri, mame. 
Educatoarele ar trebui s  sus in  aceste eforturi oferind informa ii de specialitate. Medierea 
educatoarei i spa iul pus la dispozi ie pentru derularea acestor activit i consolideaz  abilit ile 
parentale, valen a participativ  în via a copilului i dezvolt  un sentiment de apartenen  la 
comunitatea gr dini ei, generând implicare în via a institu iei. 

Întrunirile comisiei de consultan  familial  le faciliteaz  p rin ilor o participare activ  în cadrul 
tuturor aspectelor importante ale programului educa ional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta 

1405



despre: participarea familiei, comunicarea educatoare-p rin i, implicarea comunit ii, organizarea de 
evenimente sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii. 

Educatoarea poate s  propun  p rin ilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea trebuie 
s  apar  în plan doar dup  consolidarea rela iei de încredere dintre p rinte i educator. Vizita la 
domiciliu este investit  adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adreseaz  p rintelui i este destul 
de dificil s  accepte acest lucru. Important este ca p rintele s  nu resimt  aceste vizite ca abuzive, ci 
ca modalit i de colaborare partenerial , pentru a determina un r spuns cât mai adecvat nevoilor de 
dezvoltare ale copilului lor. 

Oric rei persoane îi place s  fie apreciat , recunoscut  i s  s rb toreasc  succesele. Reu itele 
copiilor trebuie s rb torite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizeaz  serb ri care costituie 
un prilej de cunoa tere reciproc  i de satisfac ie reciproc  pentru realiz rile copiilor. P rin ii se pot 
implica în desf urarea repeti iilor, în confec ionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor 
mini petreceri pentru copii la sfâr itul acestor serb ri. 

Meseria de p rinte se înva  în timp i cu sprijinul educatoarei în perioada pre colarit ii, iar de 
buna colaborare a familiei cu gr dini a depinde dezvoltarea armonioas  i unitar  a copilului. 
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Rolul familiei i al colii în educa ia copiilor 

 
Prof. inv. primar, Zoican Elena Simona 

 
În aceast  lume aflat  într-o permanent  schimbare, p rin ii, cadrele didactice i comunit ile 

locale se str duiesc s  sprijine sistemele de îmbun t ire a educa iei cu scopul de a-i ajuta pe copii s  
se dezvolte. Pentru ca acest lucru s  se realizeze este nevoie de implicarea familiei în educa ie. Familia 
este prima coal  a viitorului cet ean, iar între cei doi factori educativi trebuie s  existe o leg tur  
permanent  care se poate realiza prin diferite forme de colaborare care nu se cer neap rat 
spectaculoase, dar ele fac parte integrant  din procesul educa ional.      

O rela ie major  coal -familie are în vedere cunoa terea st rii de s n tate a copilului i 
procesul de înv are, echilibrul dintre efort i jocul ca divertisment, cauzele medicale care duc la 
dificult i colare, cauzele r mânerii în urm  i influen a lor asupra încrederii copilului în înv tur . 

Cauzele unor e ecuri colare sunt multiple, dar coala are sarcina de a le depista i de a interveni, 
uneori, când este cazul, în situa iile delicate. Un sfat la timp, o îndrumare competent , vizita la 
domiciliu sunt mijloace care pot da rezultate favorabile în cre terea randamentului colar.   

S-a observat c  exist  o strâns  leg tur  între randamentul superior al elevilor i prezen a activ  
în coal  a p rin ilor i invers. Sunt cazuri  când elevii cu multiple posibilit i evolueaz  lent  deoarece 
familia nu prezint  interes. Dezinteresul p rin ilor fa  de notele copilului nu numai c  atrofiaz  
voin a acestuia, dar îl i jigne te. Sau, din cauza slabei exigen e manifestate de familie privind 
înv tura la unii elevi, randamentul colar este tot mai mult stopat de preocup ri extra colare, î i 
folosesc timpul liber în mod haotic, televizorul i calculatorul se transform , în prea mare m sur , în 
divertisment, controlul p rin ilor nu este eficace, iar ace tia sunt nemul umi i pentru notele copiilor, 
dar rezultatele slabe la înv tur  le pun pe seama colii.  

De asemenea, exist  i p rin i care supraaglomereaz  copiii obligându-i s  citeasc  sau s  scrie 
cât mai mult, ceea ce determin  un randament slab al memoriei, nervozitate, irascibilitate. Se întâlnesc 
i cazuri când unii p rin i sunt permanent nemul umi i de situa ia copiilor la înv tur , de i ace tia 

au note bune. Ace ti p rin i nu tiu s  dea satisfac ie copilului inspirându-i team , f cându-l s  par  
timorat la lec ie. Astfel, stabilirea unui acord deplin între cerin ele colii i ale familiei este o condi ie 
fundamental  a bunelor rezultate.     

Prin întâlnirile cu p rin ii, prin dialogurile profesor-p rinte se urm re te precizarea modului de 
supraveghere a copilului, urm rirea metodelor de înv are, verificarea frecven ei la ore. P rin ii pot 
sus ine înv area acas  prin implicarea în colile în care studiaz  copiii lor, încurajându-i pe ace tia 
s  participe la lec ii, sus inându-le interesul pentru toate disciplinele i l rgindu- i propriile abilit i 
parentale.         

Deci, ca primi educatori ai copiilor lor, familiile trebuie s  elaboreze un program zilnic pentru 
teme, s  fie disponibili s  le r spund  la întreb ri i s  discute cu ei despre ceea ce i-au însu it, s  
citeasc  împreun , s  p streze leg tura cu coala, s -i laude pe copii i s  le aprecieze efortul, s -i 
încurajeze s  persevereze. Ei joac  un rol dominant în influen area încrederii i motiva iei copilului 
de a deveni un individ de succes.       
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Ca invatatoare, am urm rit s -i atrag pe p rin i în jurul colii i s  devin  colaboratori activi ai 
dasc lului, s  cunoasc  scopul i sarcinile, metodele educative, s  devin  con tien i de r spunderea 
pe care o au în fa a societ ii.         

Am folosit o varietate de forme i metode precum edin ele cu p rin ii, lectoratele cu p rin ii, 
consulta iile i convorbirile în grup sau individuale, fi ele psiho-pedagogice ale elevilor.  În 
cadrul edin elor cu p rin ii, m-am str duit s  leg munca educativ  a acestora de sarcinile activit ii 
instructiv-educative din coal . De asemenea, m-am ocupat de organizarea muncii în familie, de 
alc tuirea i respectarea regimului zilnic, de atragerea p rin ilor în supravegherea timpului liber al 
elevilor. În acest sens, am dezb tut în cadrul unui lectorat tema Un regim de via  ra ional.  

În convorbirile cu p rin ii este foarte important tonul folosit de profesor. Nu am fost niciodat  
unacuzator al elevilor pentru a nu declan a în p rin i reac ia de ap r tor al acestora, fapt care face 
imposibil  colaborarea cu familia. Am c utat ca p rin ii s  vad  c  le întind o mân  prieteneasc  
pentru ca prin eforturi comune copilul lor s  ajung  în rândul celor mai buni.   

De asemenea, la orele de dirigen ie, cât i în cadrul edin elor cu p rin ii am dezb tut teme 
ca: V  cunoa te i copilul?, Rolul mamei, Rolul tat lui, Meseria de a fi p rinte, Frumuse ea 
comport rii, Ziua mea de lucru, Copilul fa  în fa  cu p rin ii.    

Întocmirea fi elor pedagogice a fost mereu în aten ia mea. Am realizat caracteriz ri individuale 
i caracterizarea clasei privit  în ansamblu, iar pe baza acestora am proiectat strategiile instructiv-

educative pentru atingerea elului pe care mi l-am propus- succesul colar. Deci, factorii care 
contribuie la formarea personalit ii tân rului sunt familia i coala. Astfel, familia constituie cadrul 
social în care copilul, i apoi tân rul se afl  într-un riguros raport de dependen  material  i spiritual  
pân  în momentul în care, odat  preg tit pentru profesie i munc , î i poate dobândi singur mijloacele 
de existen , iar coala este principalul factor instructiv-educativ care preg te te tân rul pentru via , 
îi asigur  un bogat bagaj de cuno tin e.  

Familia trebuie s  se al ture eforturilor educative f cute de coal  pentru c  altfel ceea ce se 
cl de te cu ajutorul colii se d râm  în cadrul familiei, iar cel care suport  consecin ele este copilul a 
c rui formare i intruire va fi frânat .       

A adar, s  reflect m asupra apelului adresat de celebrul J.J. Rousseau: Educatori, înv a i s  v  
cunoa te i copiii! 
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR 
 

 

Prof. ZO  VIOLETA 

Colegiul Tehnic ”Ioan Ciorda ” BEIU  
 

 

În educarea ,,puiului de om”, p rin ii, educatorii, coala i societatea, în general, sunt mijloace 
importante de educa ie i instruc ie. 

Printre problemele importante ale înv mântului în aceast   etap  de schimbare i modernizare 
rapid  se g se te i cea vizând parteneriatul cu al i factori educa ionali, între care familia ocup  un 
loc privilegiat. Familia, prima coal  a vie ii este cea care ofer  copiilor primele cuno tin e, primele 
deprinderi dar i primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar 
debutului socio-familial. 

Ca prim  verig  a sistemului educativ, familia are responsabilit i clare i diverse. 

Întrebarea care se pune este,dac  familia de ast zi are timp pentru îndeplinirea 
responsabilit ilor educative, dac  este preg tit  s  activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit c  nu toate familiile sunt dispuse s - i îndeplineasc  consecvent 
responsabilit ile educative fa  de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vie ii zilnice, minimalizând 
rolul de factor educativ. Alte familii, de i doresc s  asigure educa ia corespunz toare copiilor le 
lipsesc preg tirea psihopedagogic , experien a. 

Factorii care influen eaz  azi mediul educativ sunt: noua concep ie care se cristalizeaz  asupra 
educa iei, ca serviciul social i extinderea mass-media (T.V). P rin ii  trebuie s - i înt reasc  
fundamentarea rela iilor pe baza dragostei lor fa  de proprii copii i pe dorin a lor ca ace tia s  aib  
performan e i succes în via . Aceasta nu se poate realiza dac  p rin ii nu cunosc personalitatea 
propriului copil. Educa ia copilului este factorul principal care dezvolt  personalitatea lui. În educa ia 
copiilor trebuie s  existe între p rin i în elegere i acord în diferite probleme i de aici decurg normal 
i celelalte. 

În activitatea de educa ie în familie, un rol important îl are ”climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi i carcterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” 
(favorabil) sau ,,climatul negativ” (nefavorabil) educa iei, adic  formarea copilului ca cet ean, ca 
om. 

Raporturile dintre p rin i i copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra 
form rii lor, lucru de care ar trebui s  fie con tien i to i p rin ii. Atitudinile, comportamentul nostru, 
vorbele noastre, ale p rin ilor, influen eaz  atitudinile, comportamentul i modul de a fi al copiilor. 

Câteva din posibilele atitudini i comportamente ale p rin ilor i implica iile lor în formarea 
profilului moral al copilului: 

 Familia sever  -în anumite limite imprim  ordine, disciplin , seriozitate, asigur  unitate i 
echilibrul familiei. Severitatea este necesar  în raporturile educa ionale din familie, dar cu m sur . 
Ce s-ar întâmpla în cazul în care p rin ii aplic  copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? 
Atunci copilul cre te timorat cu gândul pedepsei, ascunde gre elile f cute, simte nevoia s  mint , se 
îndep rteaz  afectiv i efectiv de p rin i i î i caut  în elegerea i afectivitatea în alt  parte. A a se 
nasc ,,g tile“ i ,,bandele” de minori. Mai grav  este situa ia când p rin ii sunt împ r iti în ,,tabere”: 
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unul sever i unul indulgent. Astfel se formeaz  viitorul demagog, viitorul ipocrit, tr s turi de 
personaliate pe care nu i le dore te nici un p rinte pentru copilul s u. 

 ,,Familia  permisiv ” st  la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea 
copil va fi neajutorat, un egoist, un meschin, c ci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, 
în timp ce p rin ii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaz  i se încadreaz  cu mari dificult i 
în colectivele de coal  sau mai târziu la locul de munc . 

 ,,Familia rigid ” prejudiciaz  maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama 
de nereu it  i sanc iune. Înv torul/ dirigintele trebuie s  intervin , dup  ce cunoa te situa ia real , 
prin vizite la domiciliu, discu ii cu p rin ii (în particular, nu în edin e) sugerându-le cu discre ie, tact 
i calm, în  ce mod i sub ce form  se poate atenua i echilibra severitatea. Înv torul/ dirigintele 

trebuie s  fie în postura sf tuitorului  i nu a judec torului. 
 ,,Familia libertin ” creeaz  o atmosfer  lejer , prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 

maturizarea social  a copiilor datorit  preocup rii excesive a unui p rinte sau a ambilor pentru ei 
în i i. Înv torul/ dirigintele, trebuie s  intervin  pentru a dezvolta siguran a de sine în sensul 
ob inerii unor rezultate bune la înv tur , capacitatea de decizie, spiritul de independen . Punerea 
ferm  în gard  a p rin ilor în leg tur  cu pericolul evolu iei nefavorabile a copiilor este posibil  i 
necesar . 

P rin ii trebuie s  în eleag  bine rela ia dintre fapt  i m sura ei educa ional . În climatul 
educa ional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea i blânde ea, afectivitatea i 
sobrietatea, larghe ea i stricte ea),  toate îns  cu m sur  i la timp, orice exces fiind p gubitor în sfera 
form rii umane. 

Un proverb spune :,,O vorb  bun  rostit  la timp, invioreaz  sufletul copilului, precum  ploaia 
bun , c zut  la timp potrivit, invioreaz  câmpul” 
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COALA I FAMILIA 

Factorii de baz  în des vâr irea educa iei copilului 

 

Autor: Corina Livia Zuleanu 

Profesor înv mânt pre colar la G.P.N. Ion Creang  Bal , jude ul Olt 

 

 
Factorii de baz  care ajut  copilul în des vâr irea propriei educa ii sunt coala i familia. 

coala, al turi de familie, influen eaz , prin condi iile concrete în care se desf oar  procesul 
de înv mânt, personalitatea copilului. Ca prim factor educativ, familia ofer  copilului aproximativ 
90% din cuno tin ele uzuale ( despre plante, animale, ocupa iile oamenilor, obiecte casnice), familia 
este cea care ar trebui s  dezvolte spiritul de observa ie, memoria i gândirea copiilor.  Copilul ob ine 
rezultatele colare în func ie de modul în care p rin ii se implic  în procesul de înv are, asigurându-
i copilului cele necesare studiului. 

În familie se formeaz  cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, polite ea, 
cinstea, sinceritatea, decen a în vorbire i atitudine, adic  ,, cei apte ani de acas  ’’.  Uneori p rin ii 
uit  c  trebuie s  fac  front comun cu profesorii, deoarece i unii i al ii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioas  a elevului, educarea i îmbog irea cuno tin elor acestuia. 

coala este institu ia social  în care se realizeaz  educa ia organizat  a tinerei genera ii.  Ea este 
factorul decisiv pentru  formarea unui om apt s  contribuie la dezvoltarea societa ii, s  ia parte activ  
la via , s  fie preg tit pentru munc .   

Procesul de înv mânt este cel care confer  colii rolul decisiv în formarea omului. Menirea 
colii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cuno tin e cât mai mare, ci i de a stimula 

calitatea de om. 
Între familie i coal  trebuie s  existe o permanent  colaborare care se poate realiza prin vizite 

reciproce, edin e i lectorate cu p rin ii. Un parteneriat familie – coal  este rela ia cea mai 
profitabil  pentru toti cei ce particip  la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dac  fiecare parte 
va re ine c  subiectul comun este copilul nostru i colarul nostru. 

Colaborarea dintre coal  i familie presupune o comunicare efectiv  i eficient , o unitate de 
cerin e i o unitate de ac iune când este vorba de interesul copilului. 

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional i poate fi considerat  ca f când parte din 
datoria profesional  a profesorului deoarece: p rin ii sunt parteneri ai colii , eficacitatea 
înv mântului poate fi ameliorat  prin cooperarea între coal  i familie, p rin ii sunt responsabili 
legali de educa ia copiilor.  Atât p rin ii, cât i cadrele didactice beneficiaz  de avantajele unei astfel 
de colabor ri.  

Influen ele pe care familia le exercit  asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând 
în mare m sur  dezvoltarea personalit ii acestuia.   

Modelul moral-civic propus de coal  (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, 
corectitudine) g se te un r spuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 

Una dintre cele mai importante  preocup ri  ale  familiei  i  un  punct  comun  pe  care  îl  are  
aceasta  cu  coala  este  orientarea  colar   i  profesional .  Cei mai  mul i  p rin i sunt  bine  
inten iona i  în  alegerea  unei  coli  pentru  copilul  lor. 

Cadrele didactice  afl   cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod  ajunge  mai  repede la  succes,  ce  
îl  intereseaz   i  îl  pasioneaz ,  iar  p rin ii  vor  cunoa te în  ce  momente  s   îl  sustin   pe  colar,  
în  ce  fel  s -l  motiveze.    

Procesul de înv mânt estecel care confer  colii rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Misiunea  
colii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  cerin ele  vie ii  sociale. 
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Se accentueaz   azi  ideea   de  a  sprijini  p rin ii  i  nu  de  a-i  substitui.  Se identific   tot  
mai  clar  ideea  unor  interven ii  asupra  familiei  i  deci,  în  primul  rând,  asupra  p rin ilor  pentru  
a-i  ajuta,  forma  i  sus ine  în  sarcinile  lor  educative . 

„Niciodat  familia  nu  a  fost  mai  solicitat   si  rolul  s u  nu  a  fost  niciodat   atât  de  mare  
ca  azi” – Boutin  i  During,  1994. 

coala nu poate face ceea ce p rin ii nu fac i invers. Fiecare institu ie, atât cea a familiei, cât 
i a colii, are roluri bine definite, iar împreun  se completeaz  i poten eaz , nu se anuleaz , nici nu 

se înlocuiesc una pe alta. Implicarea p rin ilor înseamn  prezen a activ  în demersul înv rii prin 
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explica ii, încuraj ri, medierea conflictelor, 
blânde e, în elegere, disponibilitate.  

S  comunici constant cu educatoarea, înv toarea, dirigintele, directorul, profesorul consilier, 
pentru a vedea unde este necesar  sus inerea i ce poate fi îmbun t it, reprezint  un bun început în 
în elegerea provoc rilor fizice, emo ionale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un moment 
dat, pe parcursul form rii academice. 

Dincolo de sincopele sistemului de înv mânt, exist  atât de mul i oameni cu voca ie, gata s -
i ofere suportul i expertiza pentru rezolvarea provoc rilor. Aceasta este o chemare la 

responsabilitate: ceea ce s de ti în copilul t u de timpuriu va fi poten at i dezvoltat de coal , 
dependent de implicarea ta.  

Mai târziu, adultul format va fi o valoare pentru societate, un om cu sim  civic, responsabil i 
moral... sau nu.  

La nivel micro, cum arat  familia, a a arat  i coala, iar la nivel macro, cum arat  coala, a a 
arat  i ara. În esen  este vorba despre interdependen , conectare. Suntem dependen i unii de al ii: 
coala nu poate s - i ating  scopurile f r  sus inerea familiei i invers. 

Un om poate s  finalizeze patru facult i i s  aib  la activ trei doctorate. Nu sunt atât de 
relevante ca cei apte ani de acas , ca a ti s  se respecte pe sine i pe cei din jur, nu sunt atât de 
relevante ca a se purta cu demnitate, conform principiilor i valorilor sale, ca a avea o identitate stabil  
i un sim  al coeren ei în ac iunile sale. 
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NACU RAVECA RAMONA 3
NAE ANDREESCU SANDA 5
NALAT AURORA CRISTINA 7
NANU ANDREEA 9
NAPARLICA DANIELA 11
NASUI ALINA 14
NASUI SIMONA 17
NEAG LORENA LUCIANA 19
NEAGOIE MIHAELA LOREDANA 22
NEAGU FLORENTINA 24
NEAGU MARIANA MIRELA 26
NEAGU MARIANA 29
NEALCOS ALINA OCTAVIA 31
NECHIFOR MONICA DUMITRITA 33
NECHITA CARMEN DANIELA 35
NECSUTA ANGELICA SILVIA 36
NEDEA IULIA ALEXANDRA 38
NEDELCU ALINA DOINA 41
NEDELCU CRISTINA IONELA 45
NEDELCU FLORENTINA AURA 47
NEDELCU IOANA 56
NEDU IULIANA CRISTINA 58
NEGOITA EUGENIA 60
NEGRAU ELENA 62
NEGRU IULIANA 65
NEGRU LARISA OANA 67
NEGRU MIRELA MARIANA 69
NEGRU PETRONELA 71
NEGRUSA MARIA 73
NEGULESCU MARIA DANA 76
NENECIU RODICA 79
NESTOR ELENA 81
NIAGU FORTU ANEMONA 83
NICOLA DORINA GELUTA 86
NICOLA PAULA 90
NICOLAE FLORINA ADELA 95
NICOLAE IOANA LIVIA 96
NICOLAE TAMARA 98
NICOLICEA CORNELIA MARIOARA 99
NICORICI ANA FELICIA 101
NICORUT ADELA TEODORA 104
NICULA IONELA FLORENTINA 105
NICULESC LIDIA CARMEN 106
NICULESCU DANIELA ELENA 109
NICULESCU HRISTA OCTAVIA 112
NICUT ALINITA GEORGETA 114
NISTOR MARCELA 115
NISTOR MONICA MARIA 121
NITA ANDREEA 125
NITA IULIANA 127
NITAN IULIA 129



NITU LILIANA 132
NITU NICOLETA 135
NITULESCU GHEORGHITA 137
NOUR ZINICA 139
NUT MIHAELA 141
OANA CRISTINA 142
OANA OANA REBECA 144
OANCA ANCUTA 147
OANCA CARMEN 149
OANCEA MARINA ADELINA 154
OBISTIOIU IONELE SI BARANGA LAURA 155
OCHIAN IULIA MARINELA 157
OCHIS ADINA IRINA 161
OLARIU MARIA CARMEN/MUTU LILIANA 163
OLARU ELENA GABRIELA 164
OLENIC SILVIA CATALINA 170
OLESCU ILEANA 172
OLGA SIMINA 175
OLOERIU CAMELIA ALINA 177
OLTEANU KRISTINA 178
ONEA ELENA ELIANA 180
ONET MARCELA 182
ONISOR ANDREA 184
ONOFREI CORNELIA 185
OPRE DANIELA 189
OPREA ANDREEA 191
OPREA DIANA MANUELA 192
OPREA ELENA SI CURSULESCU MARIOARA 194
OPREA EMILIA 196
OPREA IONELA 198
OPREA LAURA 200
OPREA SIMONA 203
OPREA VALENTINA 205
OPRESCU EUGENIA 207
OPRIS ELENA 209
OPRISAN IOANA 211
OPRITA MANDRUT ALINA MIHAELA 213
OROS MARC ADELA 215
OSACEANU NELUTA VALENTINA 217
OSLOBANU MARIANA 219
OTEL ILEANA CRISTINA 221
PACURAR LENUTA ZOITA 224
PACURAR LUCIA MARIA 226
PADURARU COMANOIU MIHAELA 229
PADURARU GEORGETA 231
PAICU CAMELIA CRISTINA 233
PALADE EULALIA LAVINIA 235
PALADE MANUELA ELENA 238
PALOS CLAUDIA DANIELA 241
PANA DELIA 244
PANA VIOLETA 246



PANAIT CARMEN 249
PANAITE LAURA ELENA 252
PANC GEORGIANA CATALINA 253
PANGU TANTA 255
PARASCHIV ALINA 257
PARASCHIV CAMELIA 259
PARASCHIV CORINA 261
PARASCHIV ELENA ALEXANDRA 263
PARASCHIV VIORICA LOREDANA 264
PARDOS MARIA 266
PASCA GHEORGHINA DANIELA 268
PASCALAU MARCEL 270
PASCALAU MARCELA VICTORIA 277
PASCALIN DANIELA IONICA 281
PASCARIU LILIANA 283
PASCU ANDREEA GEORGIANA 286
PASCU COSTELA 288
PASCULESCU ANDREEA 290
PASULA SVETLANA KAROLINA 293
PATRASCU ALINA IOANA 295
PATRU ELENA DIANA 297
PATRU IULIA 301
PATRUNJEL ELENA 304
PAUC ANGELICA 306
PAUN MARIA 308
PAUN MARINA 310
PAUNESCU IULIANA CLARA 312
PAVEL CRISTINA 316
PAVEL CRISTINA 319
PAVEL ELENA 321
PAVEL GEANINA MARILENA 323
PAVELESCU MARIA ROMINA 325
PAVEN LAVINIA MARIA 327
PELE ANCA GABRIELA 331
PELEA ROXANA 334
PESCARU IRINA SI CRET ILEANA 336
PESCARU RALUCA 338
PETER SABINA 340
PETERFI IULIANA IZABELA 342
PETRE NICULINA 344
PETRE SIMONA CRISTINA 346
PETREA MIHAELA 350
PETRENCIU ADELA MARIA 351
PETRENCU SIMONA PARASCHIVA 353
PETRESCU ANA MARIA 354
PETRESCU FLORENTINA MINODORA 359
PETRESCU MARIANA 361
PETRESCU PAULA ANDREEA 363
PETRI ANA DORINA 367
PETRICE VIORELA CRISTINA 370
PETRICESCU VALENTINA 374



PETROVICI RAMONA 377
PETRU VIORICA MIHAIELA 379
PETRULESCU NICOLETA 381
PETRUT CAMELIA 383
PETRUT DANIELA 384
PICULEASA MIHAELA SIMONA 386
PIELE OANA NICOLETA 391
PIETRARU ELENA IULIANA 393
PINTILIE CARMEN 394
PINTILIE IRINA CRISTINA 396
PINZARIU ELENA GINA 399
PIRJOL MARIA 402
PIRLEA ELENA CAMELIA 404
PIRVU ADRIANA NICOLETA 406
PISLARU DANIELA 408
PISLARU MIHAELA 410
PITARU MIHAELA 412
PLAEASU IULIANA 413
PLAMADA ELENA MIHAELA 415
PLESCA STELUTA 417
POAMA ALINA MADALINA 419
POAMA IONELA ALINA 421
POENAR LUCIA MONICA 422
POENARU CRISTINA 424
POL CORINA 426
POLEUCA ELENA STELUTA 428
POP DELIA MARIA 431
POP ELENA 433
POP LOREDANA SIMONA 435
POP MANUELA 438
POP MARIA CORINA 440
POP MARIA NICOLETA 442
POP MARIA 444
POP MARIOARA 446
POP MARIUCA 448
POP MIHAELA NADINA 451
POPA AURICA 452
POPA CAMELIA 454
POPA COSMIN 456
POPA DANIELA 460
POPA IONELA 463
POPA IONETA EMANUELA 465
POPA JIANINA 467
POPA LIANA CARMEN 469
POPA LOREDANA MARIA 471
POPA LOREDANA 473
POPA MARCELA 475
POPA MARIA LILIANA 477
POPA MARINELA IULIANA 479
POPA MIHAELA 481
POPA RODICA 483



POPA SANDU CRISTINA LUMINITA 487
POPA SIMONA 489
POPA VASILICA 491
POPESCU ALINA MARTA 493
POPESCU ALINA 495
POPESCU ANA MARIA 497
POPESCU ANA MARIA 499
POPESCU CRISTINA LILIANA 502
POPESCU DANIELA 503
POPESCU GABRIELA 505
POPESCU GEORGETA 507
POPESCU NICOLETA 510
POPESCU ZOE GEANINA 513
POPOVICI ELENA 515
POPOVICI SORINA 517
PORFIR IONELA 519
PORUMB IONICA JENICA 522
POSTOLACHE ANDREEA LIDIA 523
POSZERT MONIKA 525
POTINTEU ANCA CECILIA 527
PRECU MIHAELA 529
PRECUP ANA MARIA 531
PREDA MARIANA 533
PRIHOANCA DIANA MIRELA 535
PRIHOI ANA LUCRETIA 537
PRISECARIU GHEORGHE SILVIU 539
PRODAN ALINA MARIA 541
PRODANA MADALINA CRISTINA 543
PRUNA GEORGIANA 556
PRUNA NICOLETA DANIELA 558
PUIULET DIANA 561
PURCAREA CRISTIANA MIHAELA 562
PURDILA CATALINA 564
PUSCASU CRISTINA SILVIA 566
PUSTA SIMONA MARIA 570
RABOJ GHERGHINA 572
RACATAIANU FLORENTINA 575
RACEANU DANUBIA ILEANA 581
RACUCI DANIELA 583
RAD FLORINA GIORGIANA 585
RADA IONELA PETRINA 586
RADU ALINA SIMONA 588
RADU CARMEN SILVIA 590
RADU CARMEN 592
RADU CRISTINA 594
RADU RAMONA GEANINA 596
RADU RODICA 599
RADU SIMONA MARIANA 601
RADUCAN VENUTA GRATIELA 603
RADUCANU GEANINA 605
RADUCU ALINA 607



RADULESCU ANEMARI SI VISOIU SIMONA 608
RADULESCU CRISTINA 610
RADULESCU ECATERINA CARMEN 612
RADULESCU SIMONA 619
RASCOVICI CLAUDIA MARIA 622
RASTARIU ANA 623
RAT SILVIA 625
RATA ELENA DANIELA 628
RATA ROMEO 630
RATOI FLORENTINA ALINA 632
RATOI OTILIA 634
RAUTA CARMEN CORNELIA 636
REITU MARIANA BEATRICE 638
RICA MIRELA 640
RIGDA ENIKO CSILLA 642
RIZEA CRISTINA GEORGIANA 645
RIZEA DANIELA VIORICA 647
RIZESCU OANA 655
RIZU DANIELA 660
ROBU LILIANA 662
ROFF NICOLETA MARIA 663
ROMANMARIANA 665
ROS ALINA MARIA 666
ROSA ALINA MARIANA 668
ROSCA CRISTINA ANGELA 671
ROSCA MARTA 672
ROSCULESCU NATALIA CATALINA 674
ROSIORU CATALINA MIHAELA 676
ROSU DANIELA ADRIANA 678
ROSU GEORGETA 680
ROSU NICOLETA DENISA 684
ROT MIHAIELA DORINA 686
ROT RUXANDRA DAIANA 688
ROTARESCU MINODORA 691
RUS ANA 692
RUS ANDREEA DANIELA 695
RUS IRINA 697
RUS NICOLETA LIVIA 698
RUSU AFRONIA GABRIELA 702
RUSU ANA MARIA 704
RUSU MARIA MAGDALENA 705
RUSU MARIA MIHAELA 707
RUSU MIRELA 709
RUSU VERONICA CORINA 711
SABAU JANINA ANDA 712
SABAU SIMONA ZINA 713
SABO IONELA MIRELA 714
SABOU GIGI 717
SAFTA ALINA CARMEN 719
SALAJAN LIGGIA 722
SALE CLAUDIA ALEXANDRINA 724



SAMSON CLAUDIA ANGELA 727
SAMSON DORINA 729
SANDA MARINELA 731
SANDOR EVA ESZTER 735
SANDOVICI LILIANA 737
SANDU ADRIANA 739
SANDU ANISOARA 740
SANDU ELENA ELIZA 744
SANDU MIHAELA 746
SANDU ROXANA 748
SANTA SALOME IBOLYA 750
SARA VODA 752
SARCA JUGARU LAVINIA 754
SARGA DALINA 756
SATIRBASA ANCA LILIANA 759
SAVA ELENA EMANUELA 761
SAVA ELENA 762
SAVA NECULA DANA 764
SAVU ADRIANA 765
SAVU ANASTASIA 767
SAVULESCU MINODORA 769
SBIRCIU CALIN 770
SBIRNEA DORINA 773
SCARLATESCU ELENA IULIANA 775
SCARLET MIHAELA 777
SCHIPOR CRISTINA TEOFILA 779
SCRIPCARU MIHAELA 783
SECAN EMILIA 785
SECELEANU DORINA 786
SECUIU LUMINITA 787
SEITAN AURA ZLATITA 790
SELARU OANA VIOLETA 793
SERB ADELA 794
SERBAN IONELA MARIA 796
SERBAN PETRUTA 798
SERBAN ROXANA CORINA 800
SERGHIE ANDRA STEFANIA 802
SESCU URSU IRINA ECATERINA 804
SEVASTIN JENICA 806
SIDOR SILVIA 808
SIGNEA ALEXANDRA ELENA 811
SIGNEA GABRIELA 813
SILAGHI DANA 815
SULIMAN IULIA SIMONA 818
MAIEREANU GEORGETA ALEXANDRA 820
SIMA ROXANA IOANA 821
SIMBOAN DALIA CARMEN 823
SIMILEAN ELENA CORINA 825
SIMIN LIDIA NICOLETA 828
SIMINESCU PETRONELA 831
SIMION LUCICA GEORGETA 833



SIMION MIHAELA NICOLETA 834
SIMIONESCU ALINA 836
SIMIONESCU SIMONA 839
SIMU SVETLANA 841
SIMULESCU DANIELA 843
SIRBU LAURA MIHAELA 845
SIRBU MIRELA 848
SITARU CLARA MARIANA 852
SITEAVU JENICA 854
SMARANDA ADINA CORINA 855
SOARE CONSTANTA CAMELIA 857
SOARE IONELA 859
SOARE MIHAELA 861
SOCIAN DIANA 863
SOFIA EMILIA 865
SOIMOSAN IOANA ANDRADA 867
SOITARIU MARILENA 869
SOLOMIEA PAULA 871
SOLOMONEAN CRINA IOANA 874
SONEA MELANIA 876
SORIC MARIA 878
SORINDARIU IONELA 880
SOTIR IONELA 882
SPAFIU ANDREEA NICOLETA 883
SPATARU MIHAELA 884
SPRINCEANA MARIANA SI ILIUTA ADRIANA 886
STAICU ADRIANA 888
STAICU FLORINA 890
STAICU LIDIA 892
STAN DANIELA 897
STAN ILEANA 900
STAN LIDIA 902
STAN MARIANA CORINA 904
STAN MIHAELA 906
STANCA CRISTINA 908
STANCIU ANA 912
STANCIU CAMELIA 915
STANCIU NICOLETA ANGELICA 917
STANCU ELENA 919
STANESCU ALINA NICOLETA 921
STANILA ANA MARIA 923
STANOIU NICOLETA GIORGIANA 925
STANUS ANISOARA GEORGETA 928
STARPARIU VALERIA 929
STATE ANCA ELENA 931
STATE FLORENTINA CLAUDIA 933
STAVROSITU MIHAELA 936
STEF DIANA SILVIA 937
STEFAN DANA GEORGIANA 939
STEFAN ELENA VALENTINA 940
STEFAN FLORENTA 942



STEFAN GEORGETA 944
STEFAN GEORGIANA 946
STEFAN SIMONA LUMINITA 948
STEFANET ELENA 950
STEFANOAEA OANA 952
STEIGER CORINA 953
STER MARIA DANIELA 955
STETIU ANDREEA ELEONORA 957
STOIAN AMALIA SI GIOGA ELENA LUMINITA 960
STOIAN CORINA ELENA 961
STOIAN FLORINA 962
STOIAN LETITIA 966
STOICA ANCA MINODORA 968
STOICA ANCA 970
STOICA ELENA CATALINA 971
STOICA MIHAITA 972
STOICA ROXANA DENISA 974
STOICA SILVIA 976
STOICA TATIANA ELENA/STOICA MARIAN GABRIEL 978
STRATULAT MIHAELA DITA 980
STROE DANIELA 982
STROE MARIANA 983
STROESCU LAURA 985
STROIE MARIUS DANIEL 988
STROIE MIRELA MARIANA 989
STROIU AURORA 990
STRUTU PAULA 991
STUPU GABRIELA 993
STURZA PETRONELA NICULINA 995
SUBTIRE RAMONA 996
SUCIU CLAUDIA ADELA 998
SUDRIGIAN ILEANA MARCELA 999
SUMALAN MARIA 1002
SURDU LUCIAN CRISTIAN 1004
SURUGIU SANDITA 1006
SUSANU MADALINA GEORGIANA 1008
SUSARA DIANA CAMELIA 1010
SUSTREAN DIANA LAURA 1012
SZABO DANIELA 1015
SZABO SZIDONIA 1017
SZAS JOLAN 1019
SZASZ EDIT 1022
SZASZ EMILIA LUCIANA 1023
SZASZ MONIKA EDIT 1025
SZEDLAK SIMONA 1027
SZEKELY KOVACS EMANUELA MARIA 1029
SZILVESZTER ANA ELENA 1031
TAICUTU DIANA ROZALIA 1033
TALEANU FLORENTINA 1036
TALPAU IULIANA 1038
TANASA ANA MARIA 1040



TANASA ELVIRA 1043
TANASE ANICA MARIA 1046
TANASE BOLDIANU CATALINA 1048
TANASE GABRIELA 1049
TANASE IOANA 1052
TANGA BRANDUSA 1054
TANISLAV DORINA 1056
TANTA MARIA BERNADETA 1058
TARALUNGA DELIA ALEXANDRA 1060
TARCINIU VIOLETA 1063
TARITA CARMEN 1065
TATA ANGELA 1067
TATAR REBECA MALINA 1069
TATARASANU DIANA ELENA 1071
TATARU MIHAELA 1072
TAUTU CSILLA 1074
TAUTU RAMONA AURELIA 1076
TECLA ILEA 1078
TEGLA PATRICIA MIHAIELA 1081
TELEU CARMEN 1082
TEODORESCU ADINA MARIA SI ADUMITROIUE MARINELA 1084
TEODORESCU ADRIANA ELISABETA 1085
TERESCU MARIANA 1087
TESCOVEANU MIHAELA 1089
TIBULCA FLAVIA CODRUTA 1091
TIC FLOAREA 1093
TIGANETEA ANTITA 1096
TILVAR MIHAELA 1099
TIMOFTE MIHAELA 1103
TIMOFTI LILIANA 1105
TIMUT ALEXANDRA 1107
TINCU BEATRIX ALEXANDRA 1108
TINTA IRINA LILIANA.BADEA SORINA 1110
TINTATU COMANESCU ELENA CREMONA 1114
TIRLEA RAMONA 1116
TIRSOGOIU ALINA MARILENA 1117
TIRU CAMELIA 1120
TIT FLORINA LAVINIA 1122
TITEA MARICICA 1124
TOCARIUC MARIANA 1126
TOCITU ELENA CRENGUTA 1128
TODOR ANA ZORITA 1129
TODORUT CLAUDIA MIHAELA 1132
TOIA LUCIA MACRINA 1134
TOKES EMILIA EMANUELA 1135
TOKOS MELINDA 1137
TOMA FLORINA 1140
TOMA LAURA 1142
TOMA MARICICA 1144
TOMA MIHAELA 1145
TOMA REBECA GABRIELA 1147



TOMACU MARIA 1148
TOMESCU MIODRAG DAN 1150
TOMESCU RAMONA MARIETA 1152
TOMICI MIHAELA CORINA 1154
TOMITA GHEORGHITA 1156
TOMULESCU FLORENTINA CORNELIA 1158
TONEA ADRIANA 1160
TOPALU DANIELA 1161
TOTOLICI RUSU SAFTICA 1163
TRAILA CORNELIA 1165
TRAISTARU CERASELA ELENA 1167
TRANCA MARIA CRISTINA 1169
TRASCA DANIELA 1172
TRICA MARIA 1174
TROFIN DANIELA 1176
TUDOR ADELINA MIHAELA 1178
TUDOR IOANA 1180
TUDOR LIVIA CONSTANTA 1182
TUDOR LUCIA 1184
TUDORACHE ALEXANDRINA 1186
TUDORI VASILICA 1188
TUDORICA LIVIA 1190
TUDOSE ALEXANDRA NICOLETA 1192
TUNARU NICOLETA ANUTA 1193
TURCA NICOLETA IULIA 1196
TURTUREA CLARA GABRIELA 1198
TUSA CSILLA CECILIA 1200
TUTUNARU NATALIA DANIELA 1202
UDRESCU GHEORGHITA 1203
ULEANU CRISTINA ELENA 1205
UNAL CORINA ELENA 1207
URECHE FLORINA STEFANIA 1208
URECHE LUCRETIA 1212
URMUZ RADUTA RALUCA IOANA 1214
URS MIHAELA LIA 1218
URSACHI SIMONA 1220
URSOI CRISTINA 1222
URUC CECILIA 1230
URUCU RODICA 1231
USURELU DANIELA 1233
VACEA ROXANA GEORGIANA 1235
VADAI RAMONA 1236
VADANOIU RALUCA ALEXANDRA 1246
VADUVA NINETA ELENA 1250
VADUVA VIORELIA 1252
VAIDA ORSOLYA VIKTORIA 1254
VALEA MARIA MAGDALENA 1255
VALEANU VALENTINA 1257
VARGYAS HAJNALKA 1259
VASII ILEANA DANIELA 1261
VASILACHE CAMELIA 1265



VASILACHE MARIA 1267
VASILACHE MIHAELA 1272
VASILE DENISA ILEANA 1274
VASILE LILIANA SI OPREA FLORICA 1276
VASILE MIHAELA IOLANDA 1279
VASILE MIHAELA 1281
VASILE MONICA 1283
VASILE RALUCA LILIANA 1285
VASILESCU NICOLETA TATIANA 1287
VASILIU GABRIELA LOREDANA 1289
VASILIU GABRIELA 1292
VATA FLORENTINA MIRELA 1295
VELICU ANTONETA 1297
VELICU NICULINA 1298
VENCZEL FLORINA SIMONA 1300
VERDES NICOLETA 1302
VERDES RALUCA DIDA 1304
VERES SANDA 1306
VERIVES VASILICA ALEXANDRA 1317
VESA ANA 1319
VICTORIU ANGELA 1321
VIERU MARIA 1323
VIJIACU ELENA 1327
VINEREANU RODICA 1329
VIRTOSU MIHAELA 1332
VLAD ADRIANA 1335
VLADESCU CRISTINA 1336
VLADESCU IRINA 1338
VLADIMIRESCU SIMINA FLORENTINA 1340
VLADUCU IONELA MARIA 1342
VLADUTESCU GEORGETA 1344
VLAICU HERGANE AURICA 1347
VLASCIANU NICOLETA 1349
VLASIN DANIELA CAMELIA 1351
VODA ANA MARIA 1354
VOINA OANA RODICA 1356
VOINEA ELENA DANIELA SI DRAGHICIU FLORENTINA 1358
VOINESCU ANGELICA 1360
VRABIE CRISTINA MARIA 1362
VRANAU VASILE OVIDIU 1363
VRINCEANU IRINA CARMEN 1366
VRINCEANU IULIAN 1369
VUC ADELA LAVINIA 1372
VULPE MARIA 1374
VULPE SILVIA 1376
VULPE TOMA CORINA MIHAELA 1378
VULPES PETRIA JENICA 1381
VULPES TITIANA PETRUTA 1385
ZABAVA OANA GEORGIANA 1387
ZACSEVSCHI IULIANA 1388
ZAICESCU LAURA GILDA 1391



ZAINESCU MARIA PETRONELA 1394
ZAMFIR DIANA 1396
ZAPARTAN PETRONELA JENY 1398
ZEGHEANU IRINA AMELIA 1400
ZELCA SANDA ADRIANA 1402
ZELDEA MIHAELA 1404
ZOICAN ELENA SIMONA 1407
ZOT VIOLETA 1409
ZULEANU CORINA LIVIA 1411


