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RELAŢIA GRĂDINIŢĂ FAMILIE  

POATE PRODUCE COPII DE SUCCES? 

 
Prof. înv. preşc. ANGHEL ANA MARIA

Grădinița cu PN Comişani 
Educatoare GROSU SUZANA 
Grădinița cu PN Comişani 

 

 

Majoritatea studiilor din ultimele două decenii dezvoltă cu prioritate ideile legate 

de nevoia de implicare şi participare a părinţilor în educaţia formală.  

În contextul educaţiei timpurii, un rol important îl joacă instruirea şi punerea în acţiune 

a parteneriatului educaţional.  În  pedagogia  tradiţională  această  temă era  tratată  sub 

denumirea  de  „colaborarea  dintre  grădiniţă  şi  familie”.  Dimensiunile  acestei  relaţii 

sunt azi extinse datorită extinderii conceptului de colaborare la cel de comunicare prin 

cooperare şi colaborare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat, care le cuprinde pe toate, 

şi exprimă în plus şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative.  

Introducerea  colaborării  între  părinţi  şi  educatorii  specializaţi,  comunicarea 

periodică  şi  permanentă  între  aceştia,  ca  şi  cooperarea  în  anumite  momente  sunt 

cerute  chiar  de  eficienţa  învăţării.  Dacă,  dezvoltând  relaţiile  cu  părinţii,  educatorii 

învaţă  cum  să  stimuleze  şi  să  faciliteze mai bine dezvoltarea  copilului,  la  rândul  lor, 

părinţii  învaţă să  fie părinţi mai buni, Experienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă 

între  agenţii  educaţionali  este  facilitatoare  învăţării.  De  asemenea,  existenţa  unor 

reguli comune, cunoscute şi fixate împreună, uşurează mult efortul învăţării.  

Colaborarea  dintre  grădiniţă  şi  familie  presupune  o  comunicare  efectivă  şi 

eficientă,  o  unitate  de  cerinţe  şi  o  unitate  de  acţiune,  când  este  vorba  de  interesul 

copilului. Ea concepe cele două  instituţii sociale (familia şi grădinița)  în schimburi de 

informaţii,  opinii  şi  în  discuţii,  chiar  negocieri,  atunci  când  este  vorba  de  decizii, 

păstrându‐şi fiecare identitatea şi aducându‐şi contribuţia în mod specific.  

Ca  atitudine,  parteneriatul  presupune  un  set  de  valori  care  orientează  şi  conduc 

acţiunile individuale şi sociale în cadrul unor colaborări sau cooperări. În cadrul programelor 

educaţionale, acestea se materializează, în general, în următoarele componente: 

‐ Acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; 
‐ Egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 

‐ Promovarea unor interacţiuni acceptate de toţi partenerii; 

‐ Dezvoltarea unei comunicări eficiente între participanţi; 

‐ Colaborarea; 
‐ Cooperarea.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ediția I / 2019                                                                                      SIMPOZION INTERJUDEȚEAN  

 

 10

Parteneriatul  educaţional  se  desfășoară  permanent  şi  împreună  cu  actul 

educaţional  propriu  zis.  El  se  referă  la  cerinţa  ca  decizia,  proiectarea,  acţiunea  şi 

evaluarea  în  educaţie  să  fie  realizate  în  cooperarea  şi  colaborarea  dintre  instituţii, 

influenţe şi agenţi educaţionali.  

Departamentul de Educaţie a Universităţii din Michigan, Centre on School, Family 

and  Community  Partnerships  a  publicat  în  2002  o  sinteză  interesantă  a  studiilor 

privind implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor. Au fost astfel identificate, ca tipuri 

necesare de implicare a părinţilor, următoarele direcţii: 

‐ Sprijin  şi  orientare.  Majoritatea  părinţilor  nu  ştiu  să  îşi  ajute  copiii  în 

procesul educativ, dar,dacă sunt sprijiniţi şi orientaţi, aceştia devin tot mai 

implicaţi  în procesul de  învăţare acasă şi găsesc singuri ocazii  să  îi  învețe 

pe copii, să le fie modele pentru procesul învăţării şi să‐i orienteze.  

‐ Părinţii ca profesori acasă. Când grădiniţele încurajează practicarea exerciţiilor 
acasă cu ajutorul părinţilor, copiii lor obţin progrese semnificative.  

‐ Stimularea  prin  experienţele  din  familie  şi  cu  familia.  Părinţii  care 

obişnuiesc să citească copiilor lor, proiectează şi fac călătorii cu ei, le oferă 

experienţe de stimulare, contribuie semnificativ la reuşitele lor.  

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor procesului instructiv‐educativ are 

o serie de argumente, dintre care enumerăm: 

‐ părinţii  îşi cunosc copiii mai bine decât oricine şi doresc să  îi cunosc şi  în 

spaţiul grădiniţei; 

‐ părinţii merită să fie respectaţi pentru ideile şi cunoaşterea copilului lor; 

‐ cercetările au arătat că rata acumulării de cunoştinţe creşte dacă părinţii 

se implică în sprijinirea acesteia acasă; 

‐ când părinţii  sunt  stimulaţi  să  se  simtă o parte  a programului  şcolar,ei  îl 

înțeleg mai bine şi îl sprijină adecvat; 

‐ modul în care părinţii înțeleg şi valorizează propriul copil este de multe ori 

un sprijin pentru înțelegerea situaţiilor de învăţare; 

‐ activitatea cu părinţii ajută copilul să vadă rolul acestora în dezvoltarea lui 
şi să‐i înţeleagă ca factori ai educaţiei sale; 

‐ activitățile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor problemă, a conflictelor 

posibile.  
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La nivelul programelor de educaţie timpurie există o varietate mare a activităţilor 

pe care educatoarele le pot desfăşura în parteneriat cu părinţii: 
 

1.  Activităţi  de  „spart  gheaţa”,  care  se  referă  la  primele  întâlniri  cu  părinţii, 

pregătite  anume  pentru  a  realiza  o  comunicare  eficientă  şi  de  durată.  În  aceste 

întâlniri  educatoarea  îi  va  cunoaşte  pe  părinţi  şi  va  crea  o  atmosferă  de  încredere 

reciprocă.  
 

2. Activităţi de informare a părinţilor, cu mai multe obiective: 

‐ cunoaşterea activităţilor programului educativ desfăşurat în grădiniţă; 

‐ cunoaşterea copilului; 

‐ sprijin în dezvoltarea competenţelor parentale.  
 

3. Consiliere psihopedagogică.  
 

4. Orientarea părinţilor. Părinţii au nevoie de orientare, sprijin, şi îndrumare: 

‐ spre anumite şcoli; 

‐ spre servicii de sprijin periodice sau permanente; 

‐ pentru colaborare şi implicare în procesul educativ; 
 

5.  Colaborarea  între  părinţi.  Programul  de  educaţie  timpurie  încurajează 

discuţiile, schimburile de idei şi experienţă între părinţi.  
 

6. Activităţi iniţiate şi organizate de părinţi. Iniţiativa părinţilor trebuie încurajată 

şi sprijinită de educatoare.  
 

7.  Activităţi  comune  cu  copiii. O  activitate  utilă  este  cea  care  pune  părinţii  în 

situaţia  de  a  se  juca  şi  a  lucra  împreuna  cu  copiii  lor.  Organizarea  unei  astfel  de 

activităţi aduce o atmosferă de sărbătoare, care face ca toată lumea să se simtă bine 

şi  să  înveţe.  Copiii  se  vor  simţi  mândri  că  lucrează  împreună  cu  părinţii  şi  că  sunt 

împreună.  
 

Comportamentul educatoarelor. În colaborarea cu părinţii, educatoarele trebuie 

să  fie deschise,  transparente,  empatice,  reflexive  şi  pozitive.  Iată o  serie de  sugestii 

practice  pentru  determinarea  unei  comunicări  cât  mai  eficiente  şi  de  pe  poziţii  de 

parteneriat: 

‐ Primiţi părinţii în grădiniţă; 

‐ Încercaţi să cunoaşteţi părinţii, ceea ce îi interesează, familia lor; 

‐ Trataţi toţi părinţii cu pozitivism; 

‐ Întâmpinaţi întotdeauna părinţii cu blândeţe, ca să se simtă bine veniţi; 

‐ Încercaţi să folosiţi sugestiile pe care părinţii le‐au dat; 
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‐ Gândiţi‐vă la părţile bune ale copilului şi amintiţi părinţilor acele lucruri pe 

care le‐a făcut bine; 

‐ Fiţi pregătite să ascultaţi; 
‐ Fiţi interesate; 
‐ Ascultaţi cu atenţie şi interes; 
‐ Păstraţi‐vă mintea deschisă; 

‐ Urmăriţi ideile principale; 

‐ Ascultaţi critic; 
‐ Nu trageţi concluzi pripite; 
‐ Țineți lecţii deschise pentru părinţi; 
‐ Daţi‐le voie părinţilor să asiste la anumite activităţi; 

‐ Implicaţi părinţii la acele activităţi la care vă pot ajuta‐nu numai material, 

ci chiar ajutor de predare‐învățare; 

‐ Programarea  întâlnirilor  cu  părinţii  şi  a  şedinţelor  periodice  să  fie  un 

moment de colaborare şi relaxare.  

‐ Nu  etichetaţi  copiii  în  faţa  grupului  de  părinţi  şi  nu  emiteţi  judecăţi  de 

valoare care să‐i stânjenească pe unii părinţi.  
 

 

Bibliografie: 

Vrășmaș Ecaterina, Educație timpurie, Editura Arlechin, 2014; 

Vrășmaș Ecaterina, Modele explicative privind parteneriatul  scoală‐familie, Editura Universității din 

București, 2012; 

Voinea Maria, Familia și școala în impas, Editura Universității din București, 2008. 
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COLABORAREA GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE: 

FACTOR IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA PREȘCOLARULUI 

 

 
Prof. înv. preșc. ANTON ALEXANDRINA 
Grădinița Nr. 16 Focșani, jud. Vrancea 

 

 

Procesul  de  colaborare  cu  părinţii  asigură  atingerea  scopului  educaţional,  şi 

anume  de  a  obţine  dezvoltarea  globală  a  copilului.  Prin  colaborarea  părinţilor  cu 

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

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

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

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

în cadrul grădiniţei.  

Obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie sunt:  

‐ cunoaşterea  de  către  părinţi  a  posibilităţilor  şi  nevoilor  psiho‐fizice  ale 
copiilor;  

‐ învăţarea unor deprinderi  şi  tehnici  de muncă  intelectuală  sub  formă de 

activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice; 

‐ creşterea  gradului  de  implicare  a părinţilor  în  toate  activităţile  şcolare  şi 

extraşcolare;  

‐ schimbarea  mentalităţii  neadecvate  a  unor  părinţi  faţă  de  grădiniţă  / 

şcoală;  

‐ înlăturarea  factorilor  perturbatori  în  cadrul  comunicării  grădiniţă‐şcoală‐

familie.  

Colaborarea grădiniţei cu familia se realizează în diferite forme: 
 

Comitetul de părinţi (compus din trei persoane: un preşedinte şi doi membrii) se 

alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor preşcolarilor clasei, convocată de 

educator,  care  prezidează  şedinţa.  Comitetul  de  părinţi  al  clasei  ţine  legătura  cu 

unitatea de învăţământ, prin educatorul clasei.  
 

Şedinţele cu părinţii se organizează de obicei  semestrial  şi  în  cadrul  lor părinţii 

sunt informaţi despre:  

‐ regulamentul de ordine interioară al grădiniţei;  

‐ oferta educaţională a grădiniţei;  
‐ obiectivele precizate în curriculum;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ediția I / 2019                                                                                      SIMPOZION INTERJUDEȚEAN  

 

 14

‐ diferite aspecte organizatorice legate de programul desfăşurării activităţii 

în grădiniţă (programul zilnic, forme de organizare, reperele orare ale unei 

zile, formele de comunicare între personalul grădiniţei şi părinţi)  

‐ programul  de  funcţionare  a  cabinetului  medical  şi  a  celui  de  consiliere, 

precum şi rolul acestora;  

‐ oferta de formare pentru părinţi;  

‐ evenimentele importante ale grădiniţei sau grupei, precum organizarea de 

excursii, participarea la activităţi educative în afara grădiniţei, participarea 

părinţilor la diferite activităţi în cadrul grădiniţei;  

‐ nevoile grupei şi ale grădiniţei şi modul de satisfacere a acestora (alegerea 

materialelor  auxiliare,  organizarea  unor  ateliere  pentru  părinţi  pentru 

confecţionarea materialelor necesare clasei şi altele).  
 

Lectoratele  cu părinţii  în  care  se dezbat anumite  teme educaţionale de  interes 

pentru părinţi. Aceste activităţi se desfăşoară la iniţiativa educatoarei, a personalului 

medical  al  grădiniţei  sau  a  consilierului  şi  presupun  implicarea  activă  şi  directă  a 

adulţilor,  cu  scopul  formării  şi  dezvoltării  competenţelor  parentale  ale  acestora. 

Aceste  lectorate  se  pot  realiza  şi  sub  formă  de  jocuri,  iar  alături  de  părinţi  pot 

participa şi copiii.  
 

Vizitele la domiciliul copiilor pentru a cunoaşte programul şi activitatea copilului 

sunt un bun prilej de discuţie între educatoare şi părinţi. Astfel educatoarea cunoaşte 

condiţiile  de  viaţă  din  familia  copilului  şi  află  mai  multe  detalii  despre  regimul 

alimentar, programul de somn, dar şi de joacă şi plimbare a copilului. Vizitele trebuie 

făcute numai cu acordul părinţilor şi nu trebuie percepute de aceştia ca fiind intruzive. 

O mare parte din viaţa copilului se va desfăşura în grădiniţă, iar dezvoltarea viitoare a 

copilului depinde şi de armonia dintre cele două medii educaţionale, de cel de acasă, 

respectiv de cel din grădiniţă Aceste vizite au ca scop  întărirea  legăturii cu  familia  şi 

cunoaşterea  particularităţilor  acesteia,  concepţia  părinţilor  despre  grădiniţă  şi 

aşteptările acestora în ceea ce priveşte dezvoltarea şi educarea copilului lor în cadrul 

grădiniţei. Cadrul mai puţin formal permite părintelui să se simtă mai în largul său şi să 

consolideze relaţia părinte‐cadru didactic.  
 

Consultaţiile pedagogice individuale sau colective cu părinţii au un rol important 

în  colaborarea  dintre  grădiniţă  şi  părinţi  şi  se  desfăşoară  spre  binele  şi  folosul 

copilului, dar şi a părinţilor sau a cadrului didactic. În cadrul consultaţiilor educatoarea 

discută concret cu părinţii  (sau bunicii) copilului despre dezvoltarea copilului, despre 

eventualele  probleme  comportamentale  sau  situaţii  conflictuale  ale  acestuia,  dar  şi 

despre  progresele  şi  regresele  copilului.  Este  esenţial  ca  părinţii  să  fie  implicaţi  în 
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căutarea soluţiilor în rezolvarea unor anumite probleme a copilului şi ca aceste soluţii 

să fie aplicate atât la grădiniţă cât şi acasă.  
 

Corespondenţa cu părinţii se referă atât la informarea părinţilor pe cale scrisă a 

progreselor  copiilor,  dar  şi  la  afişarea  diferitelor  teme  educaţionale.  De  exemplu: 

pagina  de  internet  a  grădiniței  unde  se  afişează  noutăţi  legate  de  activităţile 

educaţionale şi cele adresate părinţilor, poze şi altele; scrisorile de intenţie prin care se 

comunică părinților informaţii privind temele care urmează a fi abordate, aceştia sunt 

încurajaţi să participe prin pregătirea unor materiale necesare temei abordate.  
 

Voluntariatul se  referă  la  faptul  că, părinţii  îşi pot  folosi  cunoştinţele  şi abilităţile 

pentru sprijinirea grădiniţei în asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor 

educative  precum  şi  în  elaborarea  unor  direcţii  de  organizare  şi  sprijin  financiar  al 

grădiniţei. Câteva dintre sarcinile pe care le pot avea părinţii voluntari sunt:  

‐ coordonarea  şi  colaborarea  în  cadrul  unor  evenimente  speciale.  Aceştia 

caută  resurse  pentru  desfăşurarea  unor  activităţi  sau  proiecte,  ajută  la 

desfăşurarea acestora, pot participa şi ajuta la organizarea excursiilor sau 

a vizitării unor obiective turistice;  

‐ desfăşurarea unor acţiuni de reparare şi îmbunătăţirea a bazei materiale a 

grădiniţei. Părinţii pot ajuta la zugrăvirea unor spaţii, vopsirea jucăriilor din 

curtea  grădiniţei,  amenajarea  spaţiului  de  joacă  sau  repararea  aparaturii 

electrice;  

‐ supravegherea  pe  terenul  de  joacă.  Alături  de  educatori,  părinţii  pot 
supraveghea  copiii  în  curtea  grădiniţei  sau  pot  ajuta  la  organizarea 

jocurilor;  

‐ colectarea  de  fonduri.  Folosindu‐şi  talentele,  părinţii  pot  organiza,  în 
cadrul  unor  proiecte  speciale,  acţiuni  de  colectare  a  fondurilor.  De 

exemplu,  organizarea  unei  tombole  cu  obiecte  confecţionate  de  părinţi 

(jucării,  picturi  etc.),  a  unei  expoziţii  cu  vânzare,  identificarea  şi 

contactarea unor sponsori din comunitate sau altele.  

Serbări, excursii, sărbători (Crăciun, Paște), expoziţii cu lucrările copiilor. De cele 

mai  multe  ori,  părinţii  participă  doar  ca  spectatori  la  serbările  copiilor,  nefiind 

implicați direct în munca copilului şi a educatorului din spatele acestor reprezentaţii, 

ci  văzând  doar  rezultatul  final  ale  acestora.  Prin  crearea  parteneriatelor  familie‐

grădiniţă  în  cadrul  acestor  serbări  se  poate  introduce  de  exemplu  şi  un  dans,  un 

cântec sau o scenetă pregătită şi interpretată doar de către părinţi sau chiar de către 

părinte  alături  de  copil.  Prin  implicarea  părinţilor  în  astfel  de  activităţi,  aceştia  au 

posibilitatea  să  descopere  şi  să  cunoască  inclinaţiile  artistice  ale  copilului,  să‐şi 

aprecieze obiectiv copiii şi chiar să‐şi însuşească unele metode educative noi.  
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În ceea ce priveşte expoziţiile copiilor, părinţii sunt deja obişnuiţi cu expunerea 

lucrărilor de artă a copiilor, dar se pot organiza diverse evenimente în cadrul cărora 

părinţii să poată achiziţiona lucrările copiilor, iar suma de bani adunată să fie folosită 

în scopuri caritabile sau pentru achiziţionarea materialelor didactice.  
 

Derularea unor activităţi opţionale în parteneriat cu părinţii. De exemplu, în Ziua 

Porţilor Deschise/săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun! părinţii pot participa şi 

ei,  alături  de  copiii  lor  la  o  zi  obişnuită  din  grădiniţă.  Ei  pot  participa  la  toate 

activităţile  desfăşurate,  precum pictat,  colorat,  activităţi matematice,  practice,  jocul 

liber.  În  cadrul  acestor  activităţi,  părintele  poate participa  ca  simplu observator  sau 

dimpotrivă acesta se poate implica alături de cadrul didactic în activitatea desfăşurată. 

Părinţii  îți  pot  prezenta  propria  meserie,  pot  împărtăşi  experienţa  într‐un  anumit 

domeniu, această activitate fiind atractivă şi instructivă pentru copii.  
 

Perioada  de  acomodare  a  copiilor,  la  care  pot  participa  şi  părinţii.  Această 

perioadă  de  acomodare  are  loc  înainte  de  începerea  noului  an  şcolar.  Perioada  de 

acomodare  este  diferită  de  la  copil  la  copil  şi  va  fi  stabilită  de  către  părinţi  şi 

educatoare în funcţie de fiecare copil în parte. Este foarte greu pentru un copil, care 

şi‐a  petrecut  majoritatea  timpului  în  special  cu  mama,  să  înfrunte  singur  această 

situaţie nouă şi necunoscută,  iar atunci când separarea  (de mamă mai ales) nu este 

bine  pregătită  şi  este  prea  bruscă,  ea  poate  fi  interpretată  de  către  copil  ca  un 

abandon.  Copilul  va  fi  familiarizat  cu  ambianţa,  educatoarea,  copiii,  jucăriile, 

încăperile grădiniţei precum sala de mese sau toaleta, iar părintele va avea sarcina să 

se arate entuziasmat  şi  să  convingă  copilul de  cât de  interesantă este această nouă 

situaţie. Treptat copilul va petrece tot mai mult timp în noul mediu, iar părintele se va 

retrage  tot  mai  mult  ca  într‐un  final  copilul  să  rămână  singur,  fără  însoţitor,  la 

grădiniţă alături de ceilalţi copii şi de educatoare.  

Prin implicarea activă în activitatea desfăşurată în cadrul grădiniţei, părintele va 

putea nu numai să vadă cum decurge o zi din viaţa copilului său în grădiniţă, care sunt 

activităţile desfăşurate, metodele folosite şi materialele utilizate, ci mai ales îşi va 

putea observa copilul în grupul de colegi, îi va cunoaşte progresele, dar şi insuccesele 

şi va afla cum să‐l sprijine acasă. Totodată şi educatorii vor putea remarca felul cum 

părinţii îşi motivează copiii, cum discută şi se comportă cu ei.  
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colaborare  între  instituția  familială  şi  cea  preşcolară.  Această  colaborare  s‐a 

concretizat în parteneriatul grădiniță familie „ȘCOALA PĂRINȚILOR” 
 

Scopul parteneriatului: 

‐ antrenarea  părinţilor  în  cunoaşterea  activităţii  din  grădiniţă  şi  a 

cunoaşterii propriilor copii pentru a putea aplica cele mai corecte strategii 

de educaţie atât în familie, cât şi în instituţia preşcolară.  
 

Obiective privind activitatea şi îndatoririle educatoarei: 

‐ Să  implice părinţii  în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi  la nivelul 

grupei  sau  a  grădiniţei,  în  vederea  înţelegerii  necesităţii  frecventării 

grădiniţei de către copii; 

‐ Să  organizeze  întâlniri  cu  specialişti  din  domeniul  educaţiei  şi  terapiei  în 

situaţii speciale; 

‐ Să implice părinţii în cadrul programului „ EDUCAŢI AŞA!”; 

‐ Să  organizeze  întâlniri  cu  personalităţi  publice,  reprezentanţi  ai 

comunităţii locale; 

‐ Să consulte părinții  în vederea: comunicării cu copiii, rolul  jocului  în viaţa 

copilului,  sănătatea  copilului,  rolul  exerciţiului  fizic  pentru  menţinerea 

sănătăţii fizice şi mentale; 

‐ Să desfăşoare activităţi recreative cu părinţii cu diferite ocazii; 
‐ Să  antreneze  părinţii  în  acţiunea  de  dotare  a  unităţii  cu  mijloace  de 

învăţământ şi utilare, în găsirea de sponsori; 

‐ Să  antreneze  părinţii  în  acţiuni  cu  caracter  educativ  –  distractive  cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, a Paştelui, a zilei de 1 iunie, a serbărilor de 

sfârșit de an; 

‐ Să  încurajeze  părinţii  în  a  face  propuneri  menite  să  aducă  îmbunătăţiri 

actului educaţional din grădiniţă / familie.  

‐ Să  informeze  părinţii  privitor  la  standardele  de  creştere  şi  dezvoltare  a 

copiilor în funcţie de vârstă – diferenţele remarcate; 

‐ Să  asculte  cu  atenţie  şi  să  atribuie  importanţa  cuvenită  informaţiilor 

primite de la părinţii copiilor; 

‐ Să  contribuie  la  diseminarea  bunelor  experienţe  educative  în  rândul 

părinţilor; 

‐ Să acorde consiliere individuală sau în grup pe teme de educaţie în familie 

şi în instituţia preşcolară.  
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Obiective privind activitatea şi îndatoririle părinților: 

‐ Să  informeze  educatoarea,  cu  sinceritate,  asupra  atitudinilor  şi 

comportamentelor copilului în familie; 

‐ Să  continue  în  familie  programul  educaţional  propus  de  instituţia 

preşcolară,  îmbinând  armonios  atitudinea  permisivă  cu  severitatea  şi 

exigenţa; 

‐ Să participe activ în cadrul parteneriatului familie‐instituţie preşcolară; 

‐ Să dea dovadă de perseverenţă  în acţiunile educative, solicitând sprijinul 
cadrului didactic ori de câte ori este cazul; 

‐ Să  se  situeze  permanent  alături  de  copil,  să‐l  sprijine  (fără  a‐i  prelua 

sarcinile), solicitând chiar asistenţă specializată atunci când este cazul; 
 

Modalităţi de colaborare cu familia: 

‐ acţiuni  de  consiliere  individuală  şi  în  grup  pe  teme  de  educaţie  în 

conformitate cu evoluţia copilului preşcolar; 

‐ solicitarea şi implicarea în acţiuni extracurriculare cu copii; 

‐ realizarea unor activităţi demonstrative asistate de părinţi; 

‐ asistarea  la  acţiuni  cu  participarea  unor  invitaţi  de  competenţe  diferite: 

învăţători, medici, psihologi, preot, asistenţa socială, etc.; 

‐ seminarii  de  informare  urmate  de  dezbateri,  studii  de  caz,  noutăţi  în 

domeniul social şi legislativ; 

‐ participarea părinților  la excursiile,  vizitele pe  care  le  vom  face  în  cadrul 

grupei pe parcursul anului școlar; 

‐ colaborarea părinților  la editarea  revistei  grupei „FANTEZIE DE COPIL”  și 
revista grădiniței „ MAGIA copilăriei” 

 

Părinţii vor fi antrenaţi  în diferite acţiuni organizate  la nivelul grădiniţei şi şcolii, 

prilej  prin  intermediul  cărora  vor  înţelege  mai  bine  rolul  grădiniţei,  al  educaţiei 

preşcolare şi rolul pe care îl are familia, în formarea copilului pentru noua treaptă de 

învăţământ.  
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BENEFICIILE FAMILIEI  

PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR  

 

 
Prof. BADEA SORINA

Grădinița cu PP Nr. 4 Moreni 
 

 

Pornind de  la  premisa  că  educația  trebuie  să  se manifeste  în  permanență  ca o 

acțiune  unitară,  coerentă,  că  activitatea  care  se  realizează  în  grădiniță  nu  poate  fi 

izolată  sau  separată de alte  influențe educative ce  se exercită asupra copilului  și nu 

poate  face  abstracție  de  toate  acestea,  se  impune  o  strânsă  interdependență  între 

mediul educativ oferit de grădiniță, mediul familial și mediul socio‐economic din care 

provine.  

Unitățile care se bucură de o largă apreciere și vizibilitate sunt cele în care copilul 

este respectat ca individualitate și nevoile specifice vârstei  lui,  în care este stimulată 

performanță și dorința de autodezvoltare  în care se cultivă atmosfera de cooperare, 

de bună relaționare între copii, prevenindu‐se situațiile conflictuale.  

Referitor  la natura relațiilor educatoare‐părinți se pune „accent pe coordonarea 

eforturilor comune ale celor trei parteneri‐cadre didactice‐părinți‐copii‐ în procesul de 

predare‐învățare‐evaluare.”1  

Pentru a avea o relație bună cu părinții e important, ca‐n orice relație, felul cum 

debutează. După părerea autoarei E.  Joița discuția cu „părinții  înainte de  începerea 

anului școlar o ajută pe educatoare să cunoască problemele reale ale copiilor pe care 

îi  va manageria”2,  știindu‐se  că  o  serie  de  stări  conflictuale  ale  copiilor  la  grădiniță 

sunt  datorate  unui  stil  nepotrivit  de  educație  în  familie..  Părinții  informați  de 

educatoare pot observa comportarea copilului lor în familie și acasă și pot lua măsuri 

de îndreptare. În felul acesta se creează feed‐back între educatoare și familie. Familia 

capătă  încredere  în  educatoare,  în  grădiniță,  încredere  ce  în  mod  subtil  se  va 

transmite și copiilor.  

Copilul  este  o  ființă  umană  vulnerabilă,  care  are  nevoie  de  protecție  datorită 

vârstei,  iar  familia  și  persoanele  care  lucrează  cu  copiii  au  obligația  de  a  cunoaște 

caracteristicile etapelor de dezvoltare.  

                                                 
1 Cristina Coman, 2016, www.didactic.ro. 
2 E.Joița, 2000, p. 81. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia, dincolo de cuvinte... 

 

 21

După cum susține David Eberhard,  autor al  cărții  „How Children Took Power”, 

stilul  permisiv  de  a  fi  părinte  creează  o  generație  de  tineri  adulți  fără  empatie 

socială, care după o copilărie de răsfăț, sfârșesc prin a fi dezamăgiți în viață. Potrivit 

acestuia: A‐i spune „nu” unui copil nu este același lucru cu a bate un copil. Părinții ar 

trebui  să  se  comporte  ca  părinți,  și  nu  ca  cei  mai  buni  prieteni.  Ar  trebui  să  își 

pregătească copiii pentru viața adultă învățându‐i cum să se comporte, nu tratându‐i ca 

pe prinți și prințese.  

 „Așa  zișii  experți  cred  că  părinții  trebuie  să  negocieze  mai  degrabă  decât  să 

pedepsească. Au  înțeles greșit conceptul de a fi părinte. Copiii nu sunt atât de fragili 

precum cred ei”,3precizează psihiatrul suedez și tată a șase copii.  

 „Copilul nu trebuie tratat fără respect și considerație, dar nici privit  în relație ca 

un adult deja format, cu un sistem de valori bine definit”4, punctează acesta. Psihiatrul 

spune că acest stil a eșuat – ca dovezi el arată către prăbușirea disciplinei școlare și a 

calității actului educațional – și‐n același timp cere revenirea la modelul tradițional de 

educație, de care ne îndepărtăm tot mai mult ca urmare a stilului de viață haotic pe 

care îl avem.  

Pe  de  altă  parte,  un  studiu  recent  al  Universității  British  Columbia  din  Canada 

avansează  teoria  conform  căreia  cu  cât  părinții  sunt  mai  preocupați  de  câștigurile 

financiare și de carieră, cu atât mai mult eșuează în rolul de părinte. Mai exact, părinții 

care se  luptă să câștige cel mai bine pentru a  le asigura copiilor tot ce este mai bun 

(jucării, diverse gadgeturi, haine scumpe), ajung să‐i neglijeze și să piardă din vedere 

importanța educației copiilor proprii.  

Părinții și societatea în care trăim trebuie să conștientizeze importanța protejării 

și ocrotirii copiilor realizată cu grijă, atenție, răbdare, dar și cu foarte multă dragoste. 

H. Spencer a subliniat acest lucru prin afirmația:,,Copiii cărora nu li se arată dragoste 

ajung să nu iubească?”5.  

Iar o lume fără iubire ce este? 

Adeseori, părinții consideră că, propria lor maturitate și acumulare de experiență, 

sunt suficiente pentru a stabili modele educaționale pentru copii. Cei mai mulți dintre 

ei  consideră  că  au  capacitatea  de  a  înțelege  și  rezolva  nevoile  lor,  și  știu  cum  să‐i 

sprijine  asupra  modului  în  care  își  crește  și  educă  copilul  ca  să  crească  fericiți. 

Părintele, de cele mai multe ori, își atribuie drepturi depline. Dacă lucrurile ar sta așa, 

nu  s‐ar  întâlni  atâtea  situații  în  care  copiii  sunt  supuși  la  atitudini  incorecte, 

neadecvate, la diverse forme de neglijare din partea adulților. Fie că recunosc sau nu 

                                                 
3 Anca Bold Gheorghe, 2016, www.BloginTandem.ro 
4 Rose Vicent, 1972, p. 50. 
5 Lucia Racolța, 2008, p. 35. 
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și  părinții  au  nevoie  de  ajutor  specializat,  au  nevoie  să  petreacă mai  mult  timp  cu 

copilul și‐n alt mediu, decât în cel familial.  

Acești factori ce pot avea consecințe grave în viața viitorului adult pot fi eliminați 

prin  diverse  activități  complementare  plăcute  sau  prin  participarea  la  cursul  de 

formare „Educați așa!”.  

Prin obiectivele stabilite, activitățile pentru părinți duc la realizarea schimbului de 

opinii  în  ceea  ce  privește  necesitatea  unui  mediu  educativ  sănătos,  stabilirea  unor 

coordonate comune în vederea asigurării ambientului educațional.  
 

Obiective care privesc părinții: 

‐ implicarea părinților în activitățile grădiniței.  

‐ conștientizarea părinților  cu privire  la  rolul  lor  în dezvoltarea  și  educația 
propriilor copii; 

‐ conștientizarea  părinților  asupra  valorilor  estetice  și  autentice  necesare 
educației copiilor lor.  

Aprecierile  și  încurajările  îi mobilizează  pe  copii  să  fie  cât mai  atenți  și  cât mai 

receptivi  la activități.  În acest sens, colaborarea părinților cu educatoarea are un  rol 

deosebit și, totodată, cel mai important în acest sens. O educatoare bine pregătită din 

punct  de  vedere  profesional,  având  cunoștințe  temeinice  referitoare  la  psihicul 

copilului,  însușirile  și  caracteristicile  grupei  de  vârstă,  nu  poate  decât  să  atragă 

respectul  părinților  și  împreună,  prin  intermediul  activităților  extracurriculare,  să 

contribuie la dezvoltarea cognitivă și emoțională a copilului.  

În  educație  trebuie  să  se  țină mereu  seama de  tot  ce  are  și  de  tot  ce‐i  trebuie 

copilului ca să se manifeste cât mai armonios cu putință. Această  idee trebuie să se 

manifeste într‐un adevărat principiu de educație pe care orice cadru didactic trebuie 

să‐l însușească, să‐l respecte și să‐l împărtășească în colaborare sa cu părinții.  
 

 

Bibliografie: 

www. BloginTandem. ro., accesat în 15. 03. 2016, ora 9. 30, material Gheorghe, Bold, Anca, „Copilul‐ 

șeful de acasă?” 

www. didactic. ro., accesat în 18. 05. 2016, ora 20, material Coman, Cristina.,   „Campanii de relații 

publice”.  

Joița, E., 2000, Management educațional, București: Editura Polirom.  

Spencer,  H.  apud.  Racolța,  Lucia,  2008,  „Despre  abuzul  asupra  copilului”  în  Revista  Învățământul 

preșcolar, 3‐ Rovimed Publishers.  

Vincent, Rose, 1972, Cunoașterea copilului, București: Editura Didactică și Pedagogică.  
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„CADOURI PENTRU MĂMICI”:  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 
Prof. înv. preșc. BARBU MIHAELA
Grădinița cu PP Nr. 15 Târgoviște 

Prof. înv. preșc. IONESCU ANA‐MARIA 
Grădinița cu PP Nr. 15 Târgoviște 

 

 
Data: 5.03.2019 
 

Locul desfășurării: Sala de grupă 
 

Argument  

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieții revine în primul 

rând  familiei  sale,  acesta  fiind  mediul  în  care  se  naște,  trăiește,  se  dezvoltă  și  se 

formează acesta. Dar,  ca primă  treaptă a  învățământului  preuniversitar,  grădiniței  îi 

revine rolul de a contribui în mod responsabil la formarea personalității copiilor, de a 

le deschide calea spre cunoaștere, spre explorarea mediului  înconjurător. Chiar dacă 

este  „mic”,  copilul,  cu  ajutorul  adulților  care‐l  înconjoară,  la  început  familia,  apoi 

educatorii, poate participa direct la actul educațional.  

Pentru  reuşita  actului  educaţional,  munca  depusă  de  educatoare  trebuie 

continuată,  susţinută  şi  întărită  de  familie.  De  aceea,  noi,  educatoarele  trebuie  să 

asigurăm  o  permanentă  colaborare  între  grădiniţă  şi  familie  şi  să‐i  convingem  pe 

părinţi  să  păstreze  unitatea  de  cerinţe  adresate  preşcolarilor  cu  cele  ale  grădiniţei. 

Fără  sprijinul  activ  al  părinţilor,  grădiniţa  nu  poate  realiza  obiectivele  educaţionale 

stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. Ceea ce învaţă copilul la grădiniţă poate 

să  nu  aibă  importanţă  dacă  părinţii  nu  întăresc  şi  nu  valorizează  deprinderile, 

priceperile, competenţele obţinute.  
 

Scopul activității:  

„ Consolidarea deprinderilor practice dobândite în activitățile anterioare” 

„Implicarea şi participarea permanentă a părinţilor în activităţile de la grupă cât şi 

în cele extracurriculare” 
 

Obiective specifice de colaborare a părinților cu grădinița: 

‐ să participe activ în cadrul parteneriatului familie – grădiniţă, răspunzând 

prompt solicitărilor cadrelor didactice; 
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Grup țintă: 

‐ Preșcolarii 
‐ Părinţii copiilor 
‐ Educatoarele grupei 

 

Descrierea activității: 

Preșcolarii au realizat felicitări și flori din hârtie pentru mămici, cu ocazia zilei de 8 

martie.  Aceștia  au  decupat,  au  colorat  și  au  lipit  toate  elementele,  respectând 

indicațiile educatoarelor. Fiind prima activitate la care au participat doar tăticii, copiii 

au  fost  foarte  entuziasmați  și  emoționați.  Pe  tot  parcursul  activității  copiii  au  fost 

sprijiniți, participând cu interes la activitatea desfășurată.  

Impactul  acestei  activități  a  fost  unul  pozitiv,  demonstrând  atât  copiilor  cât  și 

părinților  importanța  parteneriatului  dintre  grădiniță  și  familie.  La  finalul  acestei 

activități copiii au realizat o expoziție, au fost apreciați verbal și aplaudați.  

 

Timp de lucru: 45’ 
 

 

Bibliografie: 

Breben  S.,  Goncea  E.,  Ruiu G.,  Fulga M.,  (2006),  „Metode  interactive  de  grup”, Bucureşti:  Editura 

Arves.  

Culea  L.,  Sesovici  A., Grama  F.,  Pletea M.,  Ionescu D.,  Anghel N.,  (2008). Activitatea  integrată din 

gădiniţă. București: Editura Publishing House.  

Curriculum  pentru  învăţământul  preşcolar  3‐6/7  ani,  (2009).  Ministerul  Educaţiei  Cercetării  şi 

Tineretului.  
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE: 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
Prof. înv. preșc. BRATU MARIA KATI 
Grădinița cu PP Nr. 2 Târgoviște 

Prof. înv. preșc. PĂUN RALUCA GEORGIANA 
Grădinița cu PP Nr. 2 Târgoviște 

 

 

„Eu  sunt  copilul.  Tu  ţii  în mână  destinul meu.  Tu  determini,  în  cea mai 

mare măsură, dacă  voi  reuşi  sau  voi  eşua  în  viaţă! Dă‐mi,  te  rog, acele 

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

binecuvântare pentru lume.” (Child’s Appeal) 

 

 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei.  

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în 

grădiniţă,  instituţie  care  le  asigură  condiţiile  necesare  pentru  dezvoltarea  în 

concordanţă  cu nevoile  individuale. Vine apoi  rândul profesioniştilor din grădiniţe  şi 

şcoli  să  se  ocupe  de  educarea  şi  formarea  copiilor  printr‐o  metodologie  şi  un 

curriculum specific vârstei acestora.  

Grădiniţa  este  un  important  mediu  de  socializare,  îi  ajută  pe  copii  să 

interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, 

adecvat  învăţării.  Totodată,  grădiniţa  oferă  suport  pentru  valorificarea 

potenţialului  fizic  şi  psihic  al  fiecărui  copil,  pentru  dezvoltarea  capacităţii  de  a 

intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul 

în  interacţiunea  cu  mediul,  favorizează  descoperirea  de  către  fiecare  copil  a 

propriei  identităţi şi  îi  formează o  imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, 

priviţi  ca  cei mai  tineri membri ai unei  comunităţi, este  responsabilitatea  întregii 

comunităţi.  Ea  este  leagănul  creşterii  şi  devenirii  copiilor  ca  viitori  adulţi 

responsabili  de menirea  lor  în  folosul  întregii  comunităţi,  motiv  pentru  care  cel 

mai  important  parteneriat  care  este  necesar  a  fi  implementat  este  cel  dintre 

grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate  în parteneriat  cu părinţii  sunt modalităţi propice pentru 

atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea 

adăugându‐se  plăcerea  de  a  fi  alături  de  colegi,  activităţile  desfăşurându‐se  într‐o 

atmosferă  de  voie  bună,  având,  pe  lângă  valoarea  social–educativă  şi  un  efect 

reconfortant.  
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Din acest motiv, recomandăm părinţilor: 

‐ să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu 

alţi copii, în care pot învăţa lucruri noi şi interesante; 

‐ să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor; 

‐ să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia; 
‐ să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora; 

‐ să  participe  la  evenimentele  din  grădiniţă  (Ziua  copiilor,  Ziua  grădiniţei, 

serbări, şezători etc.); 

‐ să se ofere voluntari prin  implicarea  în activităţi  şi  să ceară şi membrilor 

comunităţii lucrul acesta; 

‐ să  dorească  să  participe  la  luarea  unor  decizii  cât  mai  bune  pentru 

grădiniţă; 

‐ să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă; 

‐ să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie.  

Din această perspectivă, la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie de 

activităţi în parteneriat cu părinţii, care s‐au bucurat de un real succes, atât în rândul 

preşcolarilor, cât şi al părinţilor.  
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„COLINDĂM, COLINDĂM IARNA…” 

 
Educatoare BRÎNZICĂ MIHAELA

Grădiniţa „Prichindel”,  
Structură „ Micul Prinţ” Pucioasa 

Educatoare DRAGHICI LILIANA
Grădiniţa „Prichindel”,  

Structură „ Micul Prinţ” Pucioasa 

 

 

Educația  reprezintă  procesul  prin  care  se  realizează  formarea  și  dezvoltarea 

personalității  umane  a  fiecărui  individ.  Astfel,  educația  nu  se  raportează  doar  la 

individ ci la întreaga societate. Educația începe de la primele momente ale vieții și se 

continuă pe tot parcursul acesteia. Primul mediu cu care copilul intră în contact și care 

îi trasează primele direcții ale educației îl reprezintă familia. Achizițiile însușite de copil 

în  primii  ani  de  viață  în  cadrul  familiei  sunt  fundamentale  pentru  dezvoltarea 

ulterioară a acestuia.  

Modelele  de  comportament  oferite  de  părinți  și membrii  apropiați  din  familie, 

precum  și  climatul  socio‐afectiv  în  care  se  realizează  aceste  influențe  educaționale 

reprezintă  primul  model  social  cu  influență  hotărâtoare  asupra  modului  de 

comportare și relaționare al copiilor în societate.  

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

de  care  se  atașează  un  individ  cât  și  prima  autoritate  sub  care  acesta  învață  să 

trăiască,  familia  este  cea  care  stabilește  valorile  cele  mai  fundamentale  ale  unei 

societăți.” (Charles Colson)  

Primele  deprinderi  de  viaţă  sănătoasă  ale  copilului  sunt  dezvoltate  în  familie 

(deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării 

ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.  

În  familie  se  formează  cele  mai  importante  deprinderi  de  comportament: 

respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor 

sarcini,  modelul  parental  ajută  cel  mai  mult,  părinţii  oferind  copilului  exemple  de 

comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce e 

bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente.  

Trăsăturile  şi  coordonatele  personalităţii  copilului  se  construiesc  în  relaţie  cu 

mediul social, cu situaţiile pe care trebuie să le trăiască în familie, atitudinile părinţilor 

având o influenţă importantă asupra personalităţii copilului  în devenirea sa ca adult. 

De  aceea  la  intrarea  în  cadrul  primului  colectiv  al  copiilor  ‐  grădiniţa,  strategiile 

educative  fac  apel  la  sprijinul  și  colaborarea  părinților  în  adaptarea  preşcolarilor  cu 

noul  mediu  social  și  educaţional.  Perioada  preșcolară  presupune  achiziții  psiho‐

comportamentale fundamentale pentru adaptarea, integrarea și dezvoltarea copilului.  
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Copilul  nu  trebuie  privit  doar  ca  beneficiar  al  educației,  ci  și  ca  participant. 

Educația copiilor nu se poate realiza fără colaborarea dintre toți acei factori care la un 

moment  dat  intervin  în  viața,  respectiv  educația  acestora.  Copilul  este  astfel  un 

produs  social  în  care  se  reflectă  valorile  sociale.  Acțiunea  asupra  copilului  este 

mediată de familie, însă acumulează eforturile tuturor celorlalți factori.  

Omul  este  în  permanentă  interacţiune  cu  factorii  sociali  ai  existenţei  sale.  În 

această  interacţiune, el asimilează normele şi valorile  societăţii, modelele sociale de 

comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este pregătit 

pentru viaţa socială, pentru asumarea unor roluri şi  responsabilităţi. Acest proces se 

realizează  de‐a  lungul  diferitelor  etape  de  viaţă,  în  cadrul  unor  forme  specifice  de 

activitate socială şi în cadrul specific al unor instituţii sociale: familia, grădiniţa, şcoala, 

instituţiile  culturale,  dar  şi  împreună  cu  întregul  sistem  al  mijloacelor  moderne  de 

informare şi influenţare.  

Prin  participarea  în  societate  copilul  reuşeşte  să  păşească  dincolo  de  „pragul 

casei” în condiţii de siguranţă. El se află printre semeni, dar care nu sunt şi intimi. Aici 

relaţiile  sunt mai puţin  afectivizate  şi  au detaşarea unei  comunicări  sociale.  Este  un 

spaţiu  unde  copilul  poate  experimenta o  imagine de  sine mai  realistă  (care nu  este 

prea încărcată de afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să le gestioneze. Tot 

prin  societate,  copilul  poate  adera  la  un  model  de  grup,  poate  obţine  opusul 

individualităţii:  starea  de  apartenenţă.  Comuniunea  cu  ceilalţi  asemenea, 

colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate, siguranţă.  

Activitatea  cu  părinţii  ca  parteneri,  pentru  a  asigura  dezvoltarea  copiilor  în 

programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 

respectul  de  sine,  încredere  în  competenţele  lor,  făcându‐i  mai  buni.  Copiii  caută 

modele  în  părinţii  lor  şi  în  membrii  societăţii  (actori,  sportivi,  etc.),  iar  aceştia,  la 

rândul lor vor să crească mici genii.  

Colaborarea cu Poliţia ajută în educaţia preventivă şi cultivarea comportamentelor 

prosociale. Această colaborare se poate concretiza în activităţi de informare a copiilor 

asupra unor reguli care trebuie respectate astfel  încât viaţa şi siguranţa  lor să nu fie 

pusă în pericol.  

În  relaţia  grădiniţă‐familie  trebuie  să  existe  relaţii  de  respect,  de  acceptare 

reciprocă,  de  simpatie  şi  admiraţie,  nu  de  suspiciune,  nedumerire  sau  iritare  şi 

provocare.  

Au  existat  întotdeauna  educatori  excelenţi  şi  părinţi  iubitori,  care  nu  şi‐au  pus 

probabil atâtea probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era 

mai  uşor  într‐o  lume  foarte  statornică,  în  care  tradiţia  avea  ultimul  cuvânt. 

Modificarea  pe  care  au  suferit‐o,  în  curs  de  o  generaţie  sau  două,  relaţiile  dintre 

părinţi şi copii, dintre adulţi şi tineri, apare mai vădită în consideraţia pentru copil ce 
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are semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a valorii persoanei copilului şi de 

încredere în potenţialul lui de dezvoltare.  

O relaţie eficientă cadru didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare 

activă,  implicarea  familiei  în  acţiunile  extraşcolare  ale  copilului,  cultivarea  şi 

practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit.  
 

Model de bună practică 

Unitatea de învățământ: Grădinița „Prichindel” structură „Micul Prinţ” Pucioasa 

Numele și prenumele cadrului didactic: Brînzica Mihaela/  

Grupa: Mare ‐ program prelungit 

Categoria  de  bună  practică  ‐  Parteneriat  cu  Inspectoratul  de  Poliţie  Judeţean 

Dâmboviţa‐Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii 

Prezentare: 

a) Descriere: 
În  cadrul  Proiectului  pentru  prevenirea  victimizării  copiilor”  ÎMPREUNĂ  PUTEM 

SCHIMBA  LUMEA!”,  lansat  de  Inspectoratul  de  Poliţie  Judeţean  Dâmboviţa‐

Compartimentul  de  Analiză  şi  Prevenire  a  Criminalităţii  reprezentat  de  agent  şef 

principal de poliţie BUCUROIU ION VICTOR în parteneriat cu C. J. R. A. E. Dâmboviţa, 

reprezentat  de  psiholog  CRISTINA  MARIA  –MARIN,  Organizaţia  „SALVAŢI  COPIII” 

ROMÂNIA,  reprezentat  de  psiholog  IRENA  DUMITRU,  Grădiniţa  „PRICHINDEL’ 

structură „MICUL PRINŢ” PUCIOASA, am realizat o activitate punctuală preventivă  la 

care au participat 19 preşcolari, 2 cadre didactice, Directorul unităţii Profesor Ionescu 

Aurelia, doamna psiholog Stoica Elena‐Liliana şi părinţii preşcolarilor.  

Temele abordate au fost: 

‐ Cunoaşterea  şi  respectarea  drepturilor  copilului,  a  normelor  de 

comportare în societate.  

‐ Dezvoltarea  şi  manifestarea  unor  atitudini  favorabile  luării  deciziilor  şi 

exprimării opiniilor.  

‐ Informarea preşcolarilor cu privire  la necesitatea respectării semnificaţiei 

indicatoarelor  rutiere,  a  modului  de  deplasare  pe  drumul  public,  a 

regulilor  pe  care  trebuie  să  le  respecte  pe  timpul  deplasării  cu  bicicleta, 

role, skateboard etc.  

b) Beneficii: 
‐ achiziţionarea  de  cărţi,  pliante,  PPT‐uri,  chestionare,  fişe  de  lucru,  ghid 
pentru părinţi cu imagini şi  informaţii despre siguranţa rutieră, drepturile 

copilului şi comportamentul în societate; 

‐ acces la un vocabular divers şi la lumea înconjurătoare; 

‐ intensificarea relaţiei dintre copii şi agentul de poliţie 
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‐ dezvoltarea comportamentelor de siguranţă rutieră şi a celor prosociale şi 

emoţionale; 

‐ dezvoltarea alfabetizării  timpurii pentru a  răspunde  întrebărilor  tematice 

cu A, B şi C.  

‐ dezvoltarea interesului pentru drepturile şi îndatoririle copiilor.  
Prin realizarea acestui proiect, copiii vor conştientiza importanţa, valoarea lor în 

raport  cu  societatea  în  care  se  formează,  se  vor  informa  că  au  drepturi  legale, 

universal  recunoscute, care  le oferă posibilitatea de a creşte  şi a  se dezvolta  într‐un 

mediu propice.  

Implicarea  directă  a  părinţilor  îi  va  determina  pe  aceştia  să  cunoască mai  bine 

drepturile şi îndatoririle copiilor lor, pe care să le aplice şi să le respecte deopotrivă.  
 

 

Bibliografie: 

Bibu, N.; Brândaş, C., „Managementul prin proiecte”, Editura Mitron, Timişoara, 2000; 

Breben, Silvia şi colaboratorii, „Metode interactive de grup – Ghid metodic”, Editura Arves, Craiova, 

2008; 

Preda, V.; Pletea, M.; Grama, F., „Ghid pentru proiecte tematice – abordare în manieră integrată a 

activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005; 

Radu, I. T.; Ezechil, L., „Pedagogie – fundamente teoretice”, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002; 

***”Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH, 2008.  
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA 

INSTRUCTIV‐EDUCATIVǍ DESFǍŞURATǍ ÎN GRǍDINIŢǍ 

 
Prof. înv. preșc. CATANǍ MIHAELA 
Grădiniţa cu PP Nr. 16, Focșani

Prof. înv. preșc. MUSCALU ALEXANDRA 
Grădiniţa cu PP Nr. 16, Focșani 

 

 

Activitatea  educativă  din  grădiniţă  nu  poate  fi  izolată,  separată  de  influenţele 

educative  ce  se  exercită  asupra  copilului  din  partea  familiei.  Educaţia  trebuie  să  se 

manifeste  permanent  ca  o  acţiune  coerentă,  complexă  şi  unitară  a  grădiniţei  şi  a 

familiei.  Preşcolarul ar  trebui  să aibă  toate condiţiile unui  cadru optim  în care  să  se 

dezvolte  şi  această  răspundere  revine  în mare măsură  familiei  care  poate  îndeplini 

această sarcină doar printr‐o colaborare eficientă cu grădiniţa. La intrarea în grădiniţă, 

părinţii  sunt  cei  care  deţin  toate  informaţiile  legate  de  copil:  stare  de  sănătate, 

obiceiuri  alimentare,  particularităţi  de  învăţare,  mod  de  comportare,  probleme  de 

dezvoltare. Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, 

sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa 

o gamă variată de relaţii  interindividuale, copiindu‐le prin joc în propria conduită. Cu 

triplă  funcţie,  reglatoare,  socializatoare  şi  individualizatoare,  familia  contribuie  în 

mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.  

În  acelaşi  timp,  grădiniţa,  ca  prima  instituţie  care  se  conduce  după  principii  şi 

metode  ştiinţifice,  deţine mijloace  specifice  pentru  valorificarea potenţialului  fizic  şi 

psihic al fiecărui copil.  Îmbinarea în parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu 

cele  ale  grădiniţei  trebuie  să  fie  în  beneficiul  copilului.  Ea  poate  oferi  părinţilor  o 

imagine  obiectivă  a  copilului,  poate  sprijini  şi  orienta  familia  în  educarea  copiilor. 

Educatoarele  trebuie  să  lucreze  cu  familiile  în  scopul  organizării  activităţilor  zilnice, 

asigurării  educaţiei  şi  întâmpinării  nevoilor  sale.  În  acelaşi  timp,  educatoarea  nu 

trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu copiii.  

Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să‐l cunoască 

cu tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său. Parteneriatul presupune 

realizarea  unei  alianţe  pentru  atingerea  unor  obiective  comune,  iar  pentru 

funcţionarea parteneriatului este nevoie de respect,  încredere reciprocă, consens cu 

privire  la  scopurile  acţiunii  şi  strategiilor  de  atingere  a  acestora  şi  de  asumarea  în 

comun a drepturilor  şi  responsabilităţilor. Aceste  lucruri  se pot  realiza doar printr‐o 

apropiere în dublu sens, în vederea unei suficiente cunoaşteri de ambele părţi.  
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Unitatea de  acţiune  a  celor  doi  factori  (grădiniţă  şi  familie)  în  vederea  formării 

copiilor  este  condiţionată  de  un  mod  comun  de  lucru  şi  de  o  bună  cunoaştere 

reciprocă,  iar  începutul  este  dat  de  cunoaşterea  familiei  de  către  educatoare,  a 

caracteristicilor  şi  potenţialului  ei  educativ.  Familia  este  o  sursă  principală  de 

informaţii privind relaţiile  interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind 

educaţia  copilului,  stilul  educaţional,  autoritatea  părinţilor  şi  metodele  educative 

folosite, valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le 

îndeplineşte.  Educatoarele  trebuie  să  asigure  părinţilor  numeroase  ocazii  de  a  se 

implica în programul grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu‐le despre cum 

şi‐a petrecut copilul  lor  timpul, ce activităţi de  învăţare a desfăşurat, ce progres sau 

regres  a  realizat  copilul  sau  anunţându‐i  ce  activităţi  sau  întâlniri  au  planificat.  Ele 

trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosi toate ocaziile 

pentru  a  comunica  cu  părinţii  şi  a  schimba  informaţii.  Unele  familii  vor  dori  să  se 

implice mai mult,  altele mai  puţin.  Frecvenţa  şi  conţinutul  discuţiilor  cu  părinţii  vor 

depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor.  

Roluri şi responsabilităţi ale părinţilor în cadrul parteneriatului grădiniţă‐familie: 

‐ să recunoască grădiniţa ca  instituţie  incluzivă, care asigură drepturi egale 
pentru toţi copiii;  

‐ să cunoască regulamentul interior al grădiniţei;  

‐ să‐şi  cunoască  copilul  şi  posibilităţile  lui,  colaborând  cu  grădiniţa  şi 
educatoarea;  

‐ să fie dispuşi la activităţi de voluntariat în beneficiul copiilor; 
‐ să colaboreze şi să coopereze cu o deschidere permanentă spre grădiniţă, 

comunitate în interesul copiilor;  

‐ să recunoască rolul grădiniţei în dezvoltarea copiilor;  
‐ să respecte personalul din grădiniţă; 
‐ să  sprijine  activitatea  educatoarei,  în  scopul  dezvoltării  integrale  a 
copilului;  

‐ să fie deschis  la sugestiile şi sfaturile avizate ale educatoarei cu privire  la 
educarea copilului.  

Roluri şi responsabilităţi ale grădiniţei în cadrul parteneriatului grădiniţă‐familie: 

‐ să ofere şanse egale copiilor la accesul serviciilor oferite de grădiniţă; 
‐ să informeze părintele cu privire la oferta educaţională a grădiniţei pentru 

creşterea şi dezvoltarea copiilor; 

‐ să motiveze părintele să se implice şi să colaboreze cu grădiniţa;  

‐ să  prezinte  ce  aşteaptă  de  la  părinte:  colaborare,  cooperare,  încredere, 
sprijin, ajutor reciproc, confidenţialitate, respect; 

‐ să manifeste transparenţă în procesul educativ;  
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‐ să ofere familiei informaţii privind modalităţile de educare a copiilor;  

‐ să  determine  părinţii  să  colaboreze  pentru  ca  educaţia  din  grădiniţă  să 

aibă continuitate şi consecvenţă şi acasă;  

‐ să evite stările conflictuale, tensionate cu părinţii, pentru a nu avea efecte 
negative asupra copilului 

Modalităţi prin care se poate realiza parteneriatul dintre grădiniţă şi familie:  

‐  Întâlniri  individuale periodice. Educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării 
copilului,  va  identifica  care  sunt domeniile de dezvoltare  care necesită o 

diversificare  a  activităţilor,  care  sunt  activităţile  care  sunt  realizate  cu 

uşurinţă  acasă,  modul  în  care  copilul  reacţionează  la  diverse  activităţi 

propuse. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de 

suport şi  îi poate oferi diverse materiale pentru aşi  îmbogăţi cunoştinţele 

şi dezvolta capacităţile parentale.  

‐  Părinţii în sala de grupă. Participarea părinţilor la activităţile copilului are 
un dublu  câştig:  pe de o parte,  copilul  se  va  simţi  securizat  de prezenţa 

părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se 

va  face un  transfer de abilităţi practice şi  cunoştinţe de  la educator spre 

părinte, prin exersarea amenajării  spaţiilor, a comunicării  cu copilul, prin 

observarea atentă a acestuia într‐un alt context decât cel de acasă.  

‐ Amenajarea unei camere destinată familiei sau măcar a unui colţ în care se 

pot  afişa  lucrările  copiilor  sau  poze  ale  acestora  din  timpul  activităţilor 

precum şi  informaţii  utile pentru educarea  copiilor  acasă,  pliante despre 

cursuri  şi  concursuri  pentru  copii.  Aici  ei  se  pot  întâlni  cu  alţi  părinţi, 

analiza şi aprecia munca copiilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De 

obicei  acest  spaţiu  se  poate  amenaja  pe  holul  grădiniţei.  Acest  spaţiu 

poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea copiilor şi despre 

educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute.  

‐ Întâlnirile  de  consiliere  cu  părinţii  săptămânal  sunt  utile  pentru  a  discuta 

despre  proiectele  tematice  desfăşurate  şi  despre  alte  probleme  care 

preocupă ambele părţi. Pentru că aceste  întruniri  sunt destinate părinţilor 

subiectele  alese  trebuie  să  fie  de  interes  pentru  aceştia.  Întrunirile  vor  fi 

benefice  numai  dacă  se  axează pe problemele  care  îi  preocupă pe  părinţi 

care nu  vor  participa dacă nu  le  vor  găsi  interesante  şi  utile.  Educatoarea 

află  care  sunt  interesele  familiei  prin  întâlnirile  informale  sau  prin 

intermediul  chestionarelor  referitoare  la  interesele  familiei.  Anumite 

subiecte  pot  fi  prezentate  de  o manieră mai  formală,  aşteptându‐se  şi  o 

replică  din  partea  părinţilor.  Alte  aspecte  cer  un  mai  mare  grad  de 

participare, familiile putând în acest caz să‐şi practice abilităţile şi experienţa  
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‐ Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună 

a câtorva  familii  care vor să dezbată  împreună un subiect Familiile cu un 

interes  specific  sau  cu  necesităţi  deosebite  se  pot  întruni  şi  susţine 

reciproc,  schimbând  opinii,  sugestii  şi  resurse.  Medierea  educatoarei  şi 

spaţiul  pus  la  dispoziţie  pentru  derularea  acestor  activităţi  consolidează 

abilităţile parentale,  valenţa participativă  în viaţa copilului  şi dezvoltă un 

sentiment de apartenenţă la comunitatea grădiniţei, generând implicare în 

viaţa instituţiei.  

‐ Întrunirile comisiei de consultanţă. În cadrul acestor întâlniri se va discuta 

despre:  participarea  familiei,  comunicarea  educatoare‐părinţi,  implicarea 

comunităţii,  organizarea  de  evenimente  sociale,  strângerea  de  fonduri, 

organizarea unor excursii.  

‐ Vizitele  la  domiciliu  trebuie  să  apară  în  plan  doar  după  consolidarea 

relaţiei  de  încredere  dintre  părinte  şi  educator.  Vizita  la  domiciliu  este 

investită adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adresează părintelui 

şi este destul de dificil să accepte acest lucru. Important este ca părintele 

să  nu  resimtă  aceste  vizite  ca  abuzive,  ci  ca  modalităţi  de  colaborare 

partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat nevoilor de 

dezvoltare ale copilului lor.  

‐ Reuşitele  copiilor  trebuie  sărbătorite  de  aceea  cu  diferite  ocazii 

educatoarele  organizează  serbări  care  constituie  un  prilej  de  cunoaştere 

reciprocă  şi  de  satisfacţie  reciprocă  pentru  realizările  copiilor.  Părinţii  se 

pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a 

decorului,  în  organizarea  unor  mini  petreceri  pentru  copii  la  sfârșitul 

acestor serbări.  
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

„ÎMPREUNĂ PENTRU COPII” 

 
Prof. înv. preşc. CATRINA ELENA‐IULIANA

Grădiniţa „Prichindel”, Pucioasa
Prof. înv. preşc. OACHEŞ FLORENTINA‐MIHAELA 

Grădiniţa „Prichindel” Pucioasa 
 

 

Să nu‐i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va 

exista când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea 

lor. Atunci să‐i învăţăm să se adapteze. (Maria Montessori) 

 

Argument  

În  mod  tradiţional,  învăţarea  din  mediul  preşcolar  este  definită  ca  activitate 

sistematică,  organizată,  instituţionalizată,  orientată  în  direcţia  asimilării  de 

cunoştinţe  şi  a  formării  structurilor  psihice  şi  de  personalitate.  Vizează  obiective 

precise,  implică  proiectare  şi  anticipare,  dirijare,  control  şi  decizie.  Astăzi,  în 

condiţiile  exploziei  informaţionale,  a  multiplicării  canalelor  de  comunicare  şi 

informare,  organizarea  învăţării  preşcolare  se  circumscrie  nu  atât  acumulării  de 

cunoştinţe,  cât,  mai  ales,  procedeelor  şi  modalităţilor  de  orientare  şi  dobândire 

independentă a acestora.  Învăţarea nu trebuie să conducă spre simple asimilări de 

informaţii,  ci  la  formarea  unor  capacităţi  de  orientare,  gândire  divergentă  şi 

creativitate,  la flexibilizarea structurilor cognitive şi atitudinale, pentru a permite o 

adaptare optimă  la  schimbările  rapide  ce marchează  lumea modernă. Grădiniţa ar 

trebui să reprezinte un mediu pozitiv, creativ, favorabil  învăţării, care să îl ajute pe 

micul preşcolar să îşi dezvolte deprinderile de a socializa, de a comunica cu adulţii şi 

cu colegii de aceeaşi vârstă.  

Necesitatea derulării unui parteneriat grădiniţă‐familie reiese din  importanţa pe 

care  o  are  implicarea  familiei  în  actul  educaţional  şi  colaborarea  permanentă  între 

cadrele didactice şi părinţi, pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţilor copiilor 

şi pentru formarea abilităţilor acestora, în vederea integrării în societate.  

Părinţii  vor  înţelege  rolul  lor  în  educaţia  copiilor  prin  participarea  directă  la 

activităţile  din  grădiniţă,  şi  vor  facilita  învăţarea,  prin  asigurarea  unor  locaţii  pentru 

desfăşurarea unor activităţi extracurriculare. Părinţii  îşi vor cunoaşte mai bine copiii, 

vor  descoperi  talentele  şi  abilităţile  acestora,  vor  determina  preferinţele  şi  nevoile 

acestora, îi vor ajuta să se descurce în situaţii dificile.  
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Scopul:  

 Implicarea  părinţilor  în  activităţi  şcolare  şi  extraşcolare,  cu  scopul  de  a 

identifica metode şi procedee eficiente de educaţie a propriilor copii.  
 

Obiective: 

 Formarea unei bune  relaţii  între părinte‐copil‐cadre didactice,  ca  şi  condiţie 

pentru dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copilului;  

 Cunoaşterea de către părinţi a rolului instructiv‐educativ al grădiniţei;  

 Implicarea  părinţilor  în  aplicarea  curriculum‐ului  educaţiei  formale  şi  non‐

formale din grădiniţă; 

 Însuşirea  de  către  părinţi  a  unor  metode  prin  care  să  ofere  suport  pentru 

dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale propriilor copii.  
 

Activităţi an şcolar 2018‐2019: 

 Septembrie – „Ajută‐mă să‐l cunosc mai bine pe micul preşcolar”:  întâlnire 

cu  părinţii  organizată  cu  prilejul  lansării  proiectului;  distribuirea 

chestionarelor  pentru  părinţi,  în  vederea  cunoaşterii  copiilor  din  grădiniţă; 

prezentarea de către educatoare a specificului alternativei educaţionale Step 

by  step;  „Raportul  de  analiză  a  muncii  pentru  anul  şcolar  anterior”: 

prezentarea de către educatoare a activităţilor din anul şcolar anterior;  

 Octombrie  –  „Ziua  Educaţiei  Globale”‐  concurs  pentru  alegerea  logo‐ului 

pentru  proiectul  Erasmus+  „Îmbunătăţirea  sănătăţii  emoţionale  a  copiilor 

prin creşterea aspiraţiilor acestora ca urmare a colaborării cu diferite ţări”; 

„Bucuriile  toamnei”  –  implicarea  părinţilor  în  procurarea  unor  ingrediente 

necesare preparării unor prăjituri de sezon: plăcintă cu mere;  

 Noiembrie  –  „Bogăţiile  toamnei”‐  implicarea  părinţilor  în  procurarea  unor 

ingrediente necesare preparării unor provizii pentru iarnă (salată de legume) 

şi  în procurarea unor plante de sezon pentru observarea florilor de toamnă; 

„Patrula de reciclare”‐ activităţi educative pentru a‐i informa pe părinţi şi pe 

copii  despre  cât  de  important  este  să  colecteze  selectiv  DEEE  şi  pentru 

încurajarea  obiceiului  de  colectare  a  deşeurilor  de  echipamente  electrice  şi 

electronice;”Şahul  pentru  prichindei”:  organizarea  unei  activităţi  pentru 

iniţierea  copiilor  în  tainele  „jocului  minţii”  sub  îndrumarea  unui  antrenor 

(unul dintre părinţi);  

 Decembrie  –  „Prichindeii  sărbătoresc  Centenarul  Marii  Uniri”:  implicarea 

părinţilor  în  procurarea  unor  costume  populare  pentru  acest  eveniment; 

confecţionarea  unor  obiecte  specifice,  îmbinarea  unor  piese  mozaic  sau  a 

unor pioneze pentru redarea steagului naţional; „Atelierul lui Moş Crăciun”: 
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amenajarea sălii de grupă pentru activitatea de Crăciun, împreună cu părinţii 

şi copiii; colinde de Crăciun şi întâmpinarea lui Moş Crăciun;  

 Ianuarie – „Micii artişti”: organizarea unui concurs de cântece pentru copii şi 

implicarea  părinţilor  în  procurarea  echipamentelor  electronice  necesare; 

expoziţie cu cele mai reuşite lucrări ale copiilor de pe parcursul semestrului I; 

 Februarie  –  Activitate  caritabilă  SNAC  „Dăruind  vei  dobândi”‐  acţiune  de 

voluntariat  în  cadrul  SNAC‐  colectarea  şi  donarea  unor  cărţi  pentru  copii; 

„Învăţăm să colectăm”‐ activităţi propriu‐zise de colectare a DEEE; 

 Martie – „În curând vom fi  şcolari”‐ vizitarea şcolilor din oraş,  împreună cu 

părinţii  şi  copiii,  studierea  ofertei  educaţionale  a  celor  două  şcoli  de  către 

părinţi; „E ziua ta, mămico!”  ‐ pregătirea cadourilor pentru mame; Activităţi 

proiectul  Erasmus+  „Îmbunătăţirea  sănătăţii  emoţionale  a  copiilor  prin 

creşterea  aspiraţiilor  acestora  ca  urmare  a  colaborării  cu  diferite  ţări”: 

implicarea părinţilor în activităţile din cadrul proiectului;  

 Aprilie – „Ziua Pământului”‐ colectarea materialelor reciclabile şi confecţionarea 

unor obiecte din aceste materiale; „Adunăm baterii”: implicarea părinţilor în 

activităţile Patrulei de Reciclare; 

 Mai  –  „Şcoala  altfel”‐  implicarea  părinţilor  în  activităţile  din  cadrul 

Programului  Naţional  „Şcoala  altfel”;  „Zâmbet  de  copil”  –  participarea 

copiilor  la  Festivalul  Concurs  şi  prezentarea  unor  dansuri moderne,  recitări, 

cântece;  „Parada  costumelor  DEEE”:  implicarea  părinţilor  în  activităţile 

Patrulei de Reciclare, prin confecţionarea unor costume reciclabile; 

 Iunie  –  „1  Iunie  –  Ziua  Copiilor”‐  implicarea  părinţilor  în  pregătirea  unor 

surprize pentru copii cu ocazia zilei de 1 iunie.  
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PARTENERIATUL FAMILIE‐GRĂDINIȚĂ, 

UN MANAGEMENT DE NOTA 10 

 
Prof. înv. preșc. CIOBANU ELENA MONICA

Grădiniţa cu PP Nr. 1 Târgovişte
Prof. înv. preșc. DĂSCĂLESCU TINICA 

Grădiniţa cu PP Nr. 1 Târgovişte 
 

 

Acest  lucru  este  valabil  atât  pentru  părinţi  cât  şi  pentru  educatori,  deoarece 

cunoaştem copilul educându‐l şi  îl educăm mai bine cunoscându‐l. Responsabilitatea 

în dezvoltarea copiilor revine fiecărei componente a triadei familie‐copil‐instituţie de 

învăţământ.  

Familia este cea dintâi şcoală în care copiii învaţă cum să se comporte în viaţă şi 

în  societate.  Rolul  părintelui  în  existenţa  copilului  este  fundamental.  Părintele  este 

modelul  pe  care  copilul  îl  urmează,  el  îi  oferă  acestuia  condiţii  de  viaţă,  securitate, 

afectivitate,  conduita  de  baza.  De  modul  în  care  părintele  îşi  îndeplineşte  rolul 

depinde viitorul copilului.  

Ajungând  la  momentul  intrării  în  grădiniţă,  copilul  are  anumite  trăsături 

caracteristice,  pe  care  părintele  se  grăbeşte  să  le  comunice  educatoarei.  Aceste 

informaţii dau posibilitatea educatoarei să cunoască copilul cu care va lucra, dar şi să 

descopere gradul de instruire a familiei, mentalitatea, preocupările, atitudinea familiei 

faţă de copil.  

Cunoscând  toate acestea, educatoarea  îşi poate alege metodele pe  care  le  va 

folosi în educarea copilului dar şi strategiile de abordare a părinţilor, astfel încât să‐i 

fie alături în acest demers de formare a personalităţii copiilor. Copilul este obiectul 

acțiunii  educative  exercitată  de  școală  și  familie.  Relațiile  interpersonale  între 

educatori  și  părinți  au  un  caracter  social.  Ele  se  definesc  în  funcție  de  statutul  și 

rolul pe  care‐l  au pedagogii  și  părinții  în  cadrul activității  educative..  "O eroare de 

tact  care  se  petrece  în  relația  educator  –  părinte  constă  în  adoptarea  de  către 

educator a unei atitudini de comunicare și de reproș în unele cazuri. Părintele este 

invitat la școală, i se comunică pe un ton grav rezultatele la învățătură ale copilului 

și  i  se dau  informații asupra conduitei. Părintele ascultă  fără a  fi convins. Conduita 

de comunicare a educatorului duce la îndepărtarea de școală a părinților și a elevilor 

și  constituie  câteodată  o  barieră  în  calea  funcționării  normale  a  relației  școală  – 

familie.”  (Popeangă,  V.,  1970).  Relația  educatori‐părinți  nu  trebuie  să  ducă  la  un 

schimb de opinii  în  sens unic, de  la educatori  la părinți, așa cum se  întâmplă când 

educatorul  adoptă  o  atitudine  de  comunicare  unidirecțională.  O  modalitate 

eficientă pentru educația copilului în procesul colaborării dintre educatori și părinți 
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este  aceea  a  unui  schimb  de  opinii,  de  informații  despre  copil.  Promovând  cu 

părinții  un  dialog  despre  copil,  educatorul  atașează  mult  mai  ușor  pe  părinți  de 

școală și de activitatea desfășurată în cadrul ei. Educatorul va folosi dialogul, pentru 

a  urmări  să  obțină  de  la  părinți  informații  despre  copil,  să  le  cunoască  opiniile 

despre  comportarea  lui.  La  rândul  său,  educatorul  va  informa  pe  părinți  despre 

conduita  școlară  a  copilului  și  despre  rezultatele  la  învățătură.  Luând  forma  unui 

dialog,  relația  educatori‐părinți  dobândește  resurse  educative  pentru  elevi.  O 

dificultate ce trebuie învinsă de educatori  în relațiile sale cu părinții elevilor constă 

în  subiectivismul  părinților.  Dacă  educatorul  expune  cu  un  ton  grav,  moralizator, 

opinii care sunt  în contradicție cu aprecierile părintelui,  în plen, unii dintre aceștia 

se  vor  izola,  se  vor  îndepărta.  Educatorul  trebuie  să  se  apropie  cu  tact  de părinții 

care nu sunt obiectivi  în aprecierile  făcute asupra copilului.  Se conturează astfel o 

relaţie de colaborare între părinţi şi educatoare. Rolul educatoarei este de a facilita 

contactul  cu  cunoştinţe,  deprinderi  necesare  în  educaţia  copilului,  precum  şi 

asigurarea parteneriatului în acţiunea educativă.  

Părinţii  şi  educatoarele  au  în  egală  măsură  răspunderea  eforturilor  comune 

pentru  a  dezvolta  o  relaţie  de  colaborare.  Comunicarea,  respectul,  acceptarea 

diferenţelor şi căutarea interesului copiilor formează bazele unei bune relaţii.  

Pe parcursul perioadei preşcolare este foarte important ca familiile şi personalul 

grădiniţei  sa  comunice  liber  şi  deschis  despre  copii  şi  activitatea  lor.  Grădiniţa  şi 

căminul părintesc sunt strâns legate între ele şi cu cât comunicarea între ele este mai 

eficientă,  cu  atât  copiii  primesc  mai  mult  sprijin  pentru  a  trece  printr‐o  perioadă 

educaţională încununată de succes.  

Când educatoarea consideră comunicarea ca fiind indispensabilă pentru succesul 

copiilor,  ea devine parte  integrantă  a  activităţilor de  zi  cu  zi.  Pot  exista diferenţe  în 

ceea  ce  priveşte  dezideratele  şi  ţelurile  instituţiei  de  învăţământ  preşcolar,  şi  ale 

echipei  de  educatoare,  şi  cele  ale  familiei.  Datorită  diferitelor  scopuri,  resurse, 

pregătire,  valori,  nevoilor  diferite,  percepţii,  atitudini,  de  foarte  multe  ori  duc  la 

neînţelegeri sau neconcordanţe în comunicare. Ele pot fi determinate de: 

‐ o slabă colaborare; 
‐ lipsa de informaţii; 

‐ intoleranţa  la  stilul  de  viaţă  al  celuilalt,  la  opinii,  sau  chiar  la  prezenţa 
fizică; 

‐ neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, 

natalitate; 

‐ lipsa unor preocupări pentru construirea relaţiilor de colaborare; 
‐ numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinţi; 

‐ neclaritatea în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile care le revin; 
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De  aceea  sunt  necesare  discuţiile  cu  familiile  în  legătură  cu  dezideratele  lor  în 

ceea  ce  priveşte  copilul,  aşteptările  lor  în  urma unei  asemenea  noţiuni  de  „succes” 

pentru fiecare familie în parte.  

Cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: 

‐ cunoaşterea reciprocă; 
‐ comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; 

‐ acceptarea reciprocă, înţelegere ăi toleranţă faţă de diferenţe; 
‐ evaluarea permanentă a relaţiilor comune; 

‐ sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea copilului; 

‐ atmosfera destinsă non‐formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; 

‐ acceptarea de către educatoare a sugestiilor date de părinţi; 
Educatoarele trebuie să aibă abilitatea de a face din orice părinte un colaborator, 

un participant activ la procesul de învăţare al propriilor copii.  

La început, familiile se simt intimidate odată intrate în sala de grupă, considerând 

ca  aceasta  este  aria  de  influenţă  aparţinând  exclusiv  educatoarei.  Sunt  nesiguri  de 

importanţa reală a participării lor la activităţile instructiv‐educative, uneori cred că nu 

au nimic de oferit, se tem să nu greşească.  

În timp,  familiile se obişnuiesc să  între  în sala de grupă, să participe  la activităţi 

practice desfăşurate cu copiii (confecţionarea şi recondiţionarea materialului didactic, 

pregătirea unor prăjituri pentru diferite ocazii, pregătirea meselor festive pentru zilele 

onomastice) sau chiar să ia parte la adoptarea deciziilor (opţionale).  

Prezenta  familiilor  în  sala  de  grupă  a  fost  avantajoasă  pentru  toate  părţile 

implicate: 

 părinţii: 
‐ şi‐au dezvoltat un sentiment individual de apartenenţă la grup (cunoscând 

colegii copiilor lor şi pe părinţii acestora; 

‐ au învăţat să‐şi integreze copilul în relaţiile cu alţii; 
‐ au cunoscut modul în care îşi pot învăţa copiii acasă; 

‐ au învăţat mai multe despre dezvoltarea unui copil; 

‐ cunosc scopul principal al grădiniţei.  
 copiii: 
‐ relaţionează mai uşor cu adulţii în anumite situaţii concrete; 

‐ beneficiază de materialele realizate cu ajutorul părinţilor.  

 educatoarea: 
‐ obţine mai multe  informaţii  despre  copil,  familia  acestuia,  reuşind  să  ia 

unele decizii; 

‐ observa relaţia copil‐părinte în anumite situaţii; 
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Comunicarea dintre educatoare şi familie poate fi facilitată şi de trimiterea unui 

MESAJ către părinţi, prin intermediul copilului. Mesajele trebuie să fie scurte şi clare şi 

să descrie o realizare a copilului, o nouă depindere sau un nou comportament. Ele pot 

de asemenea să conţină mulţumiri adresate  familiei pentru ceea ce au  făcut pentru 

grădiniţă.  

Pentru o bună comunicare constantă, „Carnetele de dialog”, care circulă între casa 

şi grădiniţă sunt foarte utile. Aceasta este o modalitate foarte nimerită de a dialoga cu 

educatoarea,  mai  ales  dacă  familiile  dispun  de  puţin  timp  pentru  a  comunica  cu 

grădiniţa  prin  alte  mijloace.  Aceste  carnete  de  dialog  pot  fi  simple  caiete  cu  foi 

detaşabile, decorate de copil, care sunt transportate înspre şi dinspre grădiniţa de către 

copil  sau  de  către  un  membru  al  familiei.  Astfel  se  pot  uşor  aduce  la  cunoştinţa 

educatoarei şi a familiei succesele sau schimbările de comportament ale copilului.  
 

AVIZIERELE reprezintă altă modalitate prin care se comunică informaţii familiilor 

într‐o  notă  informală.  Informaţiile  de  pe  afişier  pot  fi:  anunţuri  pentru  diversele 

întruniri,  bileţele,  cu  note  despre  comportamentul  copiilor,  informaţii  despre 

activităţile  desfăşurate  la  grădiniţă,  produse  artistice  ale  copiilor,  povestiri  despre 

excursiile făcute. De asemenea, vor fi afişate şi liste cu orarul zilnic, note care trebuie 

semnate, liste cu instrucţiuni pentru voluntari.  
 

VIZITELE LA DOMICILIU  ar  trebui efectuate de 2 ori pe  timpul anului preşcolar. 

Scopul vizitei este mai buna cunoaştere a copiilor şi a familiilor lor. Vizita reprezintă o 

bună cale de a stabili noi dialoguri şi de a cunoaşte membrii familiei.  

Vizitele  la  domiciliu  sunt  recompensatorii  atât  pentru  educatoare  cât  şi  pentru 

familii.  Educatoarea poate afla  lucruri  interesante despre cultura  familiei  respective, 

modul  de  a  interacţiona,  sau  despre  talentele  şi  aptitudinile membrilor  acesteia.  În 

ceea  ce  priveşte membrii  familiei,  ei  se  bucură  astfel  de  atenţia  educatoarei  şi  văd 

cum educatoarea  intră  în contact comunicaţional cu copilul. Familia poate  împărtăşi 

idei  legate de anumite preocupări, neînţelegeri  sau obiective  specifice  referitoare  la 

copilul lor. Educatoarea are şansa de a discuta pe larg despre progresele şi succesele 

individuale  ale  copilului.  Dacă,  în  aceeaşi  măsura,  familia  şi  educatoarea  se  edifică 

asupra scopului şi intenţiei vizitei, aceasta poate deveni o practică stabilită de comun 

acord  şi  poate menţine  o  bună  comunicare,  îmbunătăţind  experienţa  copilului  şi  a 

familiei în cadrul programului educaţional.  
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DOAR ÎMPREUNĂ VOM REUȘI! 

 
Prof. înv. preșc. VLAD OLESEA 

Grădinița cu PP Nr. 13 Târgoviște 
Prof. înv. preșc. CIOLAC SIMONA 
Grădinița cu PP Nr. 13 Târgoviște 

 

 

„Că nu te lasă să te gândeşti numai la tine, copilul te învaţă cel mai bine măsura 

generozităţii,  a  grijii  pentru  celălalt,  a  sacrificiului.  Îţi  aduce aminte  că poţi  zâmbi  în 

fiecare zi, că poţi afla bucuria până şi în lucrurile cele mai mărunte, că dragostea nu se 

câştigă  cu  bani  şi  nici  respectul  cu  biciul.  Ajutându‐l  să  descopere  lumea,  ajungi  tu 

însuţi să o înţelegi mai bine. Poveţele pe care i le dai te ajută să înţelegi mai bine unde 

ai greşit şi să îndrepţi ce se mai poate îndrepta.” 

Actualmente, despre educație se vorbește mult și  la toate nivelurile,  în procesul 

educațional  fiind  antrenați  diferiți  factori:  familia,  grădinița,  comunitatea,  etc. 

Contribuția acestor  factor este  foarte valoroasă,  însă ponderea cea mai mare revine 

familiei în întregime și grădiniței.  

O  educație  de  calitate  se  realizează  atunci  când  la  procesul  de  formare  a 

preșcolarului  participă  în mod  egal  și  armonios  toți  factorii  educaționali.  Relația  de 

colaborare  cu  familia  este  una  dintre  condițiile  esențiale  care  asigură  o  educație 

timpurie de calitate.  

Societatea actuală  impune o redefinire a raporturilor  familiei cu grădinița. Așa 

cum  spune  H.H.  Stern,  „orice  sistem  de  educație,  oricât  ar  fi  de  perfect,  rămâne 

neputincios dacă se lovește de opoziția sau indiferența din partea părinților.” Astfel, 

atât  poziția  unor  părinți  care  consideră  că,  odată  cu  intrarea  copiilor  în  grădiniță 

rolul  lor  s‐a  încheiat,  cât  și  poziția  unor  cadre  didactice  conform  căreia  grădinița 

poate  totul  fără  a  apela  la  sprijinul  părinților  pot  fi  greșite.  Numai  o  colaborare 

perfectă  între  cei  doi  factori  este  de  natură  să  determine  o  eficiență  maximă  a 

muncii educative. Fără îndoială în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are 

grădinița.  Aceasta  poate  să  orienteze,  să  ajute  familia  în  sarcinile  ce‐i  revin,  să 

asigure o unitate de vedere și de acțiune.  

Familia,  oricâte merite  și  preocupări  valoroase  ar  avea  în  legătură  cu  educația 

copiilor, nu va obține rezultate pozitive decât în condițiile în care acționează împreună 

cu grădinița.  

Se  impune  un  proces  de  colaborare,  ambii  factori  acționând  asupra  acelorași 

persoane,  urmărind  realizarea  acelorași  obiective.  Orice  neconcordanță  sau 

divergență, poate determina deficiențe în procesul dezvoltării preșcolarului.  
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Cei „șapte ani de acasă”, ca și  lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în 

familie  s‐a  vorbit  despre  valori  precum  adevăr,  bine,  frumos,  dragoste,  respect  și 

toleranță, iar copilul a și simțit cum e să fii iubit, a fost obișnuit să manifeste dragoste 

față  de  cei  dragi,  să‐i  respecte  pe  cei  mai  în  vârstă,  acel  copil  va  crește  iubitor, 

politicos, tolerant, responsabil.  

Modelele pozitive de conduită oferite de părinți trebuie continuate în instituțiile 

de învățământ pe care le va frecventa ulterior copilul. Din aceste motive, parteneriatul 

grădiniță‐familie în zilele noastre primește noi valențe. Colaborarea aceasta constituie 

un  sistem  de  obligații  reciproce  în  cooperarea  părinților  cu  cadrele  didactice  și 

implicarea,  colaborarea  părinților  în  activitățile  curriculare  și  extracurriculare,  nu 

numai  sub  aspect  economic,  respectiv  de  a  participa,  susține  și  evalua  eforturile  și 

acțiunile financiare ale grădiniței, ci și sub aspect educațional‐cultural.  

Pentru ca parteneriatul să fie cu adevărat eficient, nu unul formal, este important 

ca  părinţii  să  fie  implicaţi  în  luarea  deciziilor,  să  devină  participanţi  activi  în 

planificarea,  organizarea,  implementarea  şi  evaluarea  oricăror  practici  pozitive,  să 

identifice,  în  tematica  acţiunilor,  informaţiile  oferite  despre  copiii  lor.  Părinţii  şi 

educatorii  poartă,  în  egală  măsură,  răspunderea  pentru  contribuţia  şi  efortul  în 

construirea unei relaţii de bună colaborare în beneficiul copilului. Avantajele activităţii 

în parteneriat includ așadar responsabilitatea comună în luarea deciziilor.  

Părinții  pot  fi  implicați  în  luarea  deciziilor  prin  diverse modalităţi  formale  care 

presupun  o  comunicare  mai  oficială,  cu  scopuri  generale,  administrative,  de 

organizare şi îmbunătăţire a colaborării:  

‐ cooptarea  reprezentanților  părinţilor  în  Consiliul  de  administraţie  al 

grădiniţei sau Consiliul pedagogic; 

‐ comitetul de părinți – în majoritatea grădiniţelor, comitetul de părinți este 

format din 3 reprezentanţi, unul dintre ei fiind membru al Comitetului de 

părinți al grădiniţei; 

‐ grupurile  de  lucru  –  unele  grădiniţe  folosesc  expertiza  părinţilor  sau  a 
altor membri ai comunităţii, pentru a găsi soluţii la problemele cu care se 

confruntă;  

‐ organizarea de şedinţe de consultare cu toţi părinţii –  în cadrul acestora 
se  iau  decizii  importante  pentru  grupă/grădiniţă  (amenajarea  spaţiului 

grupei,  a  teritoriului  aferent  grădiniţei,  stabilirea  listei  de  jucării  şi 

materiale  didactice  pentru  activităţile  copiilor,  inclusiv  opţionale; 

alimentaţia, distracţiile, organizarea timpului liber, procurarea unor bunuri 

necesare  în  sala  de  grupă,  discutarea  scenariului  unei  sărbători  etc.). 

Părinţii trebuie consultaţi, nu puşi în faţa faptului împlinit, de ex.: trebuie 

să daţi bani pentru...; Mâine mergem în excursie, daţi‐le bani copiilor; La 
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serbarea  de  Crăciun  copilul  dvs.  trebuie  să  aibă  costumul  lui...  Este 

recomandat ca părinții să fie implicați  în toate aspectele ce privesc grupa 

de copii, însă nu trebuie considerați sponsori;  

‐ organizarea  de  o  manieră  interactivă  a  şedinţelor  cu  părinţii  –  unii 

părinţi,  mai  ales  cei  care  nu  au  încredere  în  ei  înşişi  şi  în  grădiniţă, 

manifestă reticenţă, punând la îndoială faptul că temerile lor vor fi puse 

în  discuţie  şi  ascultate;  educatoarele  trebuie  să  examineze  mai  multe 

moduri  de  implicare,  pentru  a  se  asigura  că  aportul  părinţilor  este 

binevenit şi primeşte răspuns.  

Cele mai eficiente modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei sunt 

însă cele informale, deoarece îi determină să se simtă valorizaţi şi utili, parte activă şi 

importantă a vieţii instituţiei. Acestea presupun o comunicare mai familiară şi permit 

împărtăşirea  ideilor,  luarea deciziilor  într‐o  atmosferă mai  relaxantă, mai  caldă, mai 

plăcută.  

Practicile care pot da cele mai bune rezultate ar fi următoarele:  

‐ activităţile culturale – vizionări de spectacole (de teatru, de circ) şi filme, 

vizite la muzee etc.;  

‐ vizitele, plimbările, excursiile, drumeţiile – de regulă, părinţii se implică în 

organizarea şi sponsorizarea acestora, în asigurarea siguranţei copiilor; 

‐ analiza  permanentă  a  portofoliilor,  a  rezultatelor  activităţii  copiilor, 

expoziţiile cu lucrări ale copiilor (desene, aplicaţii, postere, cărţi, modelaj, 

construcţii,  broderii,  obiecte  de  meşteşugărit  etc.)  pe  diverse  teme  de 

studiu.  

‐ serbările  –  zile  de  naştere  ale  copiilor,  Ziua  grădiniţei,  Ziua  Mamei, 

Mărţişorul, Crăciunul şi Anul Nou etc. sau spectacole cu prilejul aniversărilor 

unor poeţi, scriitori etc.;  

‐ concursurile  –  reprezintă  o  modalitate  eficientă  prin  intermediul  căreia 

părinţii  împărtăşesc  cu  copiii  emoţii,  trăiri  cu  puternică  încărcătură 

afectivă,  sunt  un  bun  prilej  de  a  exersa  deprinderi  de  comportare 

civilizată, dar şi de a genera trăiri emoţionale  intense  legate de prezenţa 

invitaţilor – membri ai familiei sărbătoritului;  

‐ activităţile  şi  distracţiile  sportive,  drumeţii,  excursiile  în  comun  copii‐

părinţi‐educatoare‐alţi angajaţi ai instituţiei etc.;  

‐ Ziua  tăticilor,  Ziua  bunicilor–manifestări  interactive  în  cadrul  cărora 

tandemul  „tată‐copil”,  respectiv,  „bunic  (bunică)‐copil”  desfăşoară,  în 

concurenţă  cu  alte  tandemuri,  diverse  acţiuni  (de  ex.,  salate  de  fructe, 

tarte decorate, aranjamente florale, concurs de cântece etc.); 
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‐ Ziua  porților  deschise  sau  Zilele  de  evaluare  –  acestea  au  darul  de  a 
dezvolta părinţilor sentimentul apartenenţei la program, de a‐i familiariza 

cu modul de desfăşurare al unor activităţi zilnice, de a‐i ajuta în derularea 

unor demersuri de extindere şi exersare a procesului de învăţare acasă;  

Toate  aceste  activităţi  sunt  deosebit  de  importante  în  educarea  copiilor. 

Antrenând părinţii în pregătirea şi desfăşurarea lor, ei se simt puşi în valoare, talentele 

şi  cunoştinţele  lor  fiind  fructificate,  iar munca  educatoarei  –  substanţial  diminuată. 

Urmărindu‐şi copilul  în variate situaţii de interacţiune zilnică, părinţii au posibilitatea 

să  cunoască mai  bine dificultăţile  de  integrare  a  acestuia  în  colectivul  grupei  sau  în 

programul grădiniţei.  

Considerând  toate  acestea,  cheia  succesului  în  educația  copilului  o  reprezintă 

buna colaborarea cu familia.  
 

 

Bibliografie:  
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ANALIZA UNUI CONFLICT EDUCAȚIONAL 

STUDIU DE CAZ 

 

 
Prof. înv. preșc. CIULEI FLORENTINA 
Grădinița „Rază de Soare” Târgoviște 

 

 

1. Identificarea cazului. Părți 

Conflict: un părinte este nemulţumit de relaţia dintre fetița sa şi ceilalți copii din 

grupă, motiv care îl determină să intre în conflict cu părinții altor fetițe din clasă.  

Părți: părinte ‐ părinți 
 

2. Descrierea situației critice și manifestarea acesteia 

Etapele manifestării conflictului: 

‐ schimb de replici între părinți; 

‐ opinii fixe de ambele părți; 

‐ agresivitate verbală.  
Se va observa că avem de‐a face cu un conflict de tip manifestare (doamna O. A 

le jignește pe mămicile unor fetițe) 

La  finalul  unei  ședințe  cu  părinții,  mama  fetiței  O.T.  reproșează  unui  grup  de 

mămici faptul că fetele acestora nu sunt educate corespunzător și că adesea fetița sa 

este nevoită să suporte cuvinte jignitoare din partea copiilor. De asemenea, fetița O.T. 

se  plânge  de  faptul  că  uneori  colegele  sale  o  tratează  cu  indiferență  sau  fac  glume 

proaste pe seama ei, legate de modul în care se îmbracă (hainele nu sunt de firmă, nu 

sunt cumpărate de la X Mall, etc.).  

Părinții admonestați iau apărarea propriilor copii, iar una dintre mămici (doamna 

P.V.) prezintă cazul doamnelor educatoare, specificând că acuzațiile  împotriva fetiței 

dumneaei  sunt  fără  fundament.  Mai  mult  decât  atât,  mama  fetiței  P.A  o  găsește 

vinovată pe doamna O.A. pentru eventuala situație în care se află propriul copil.  

Doamnele educatoare ascultă punctul de vedere al doamnei P.V.,  încearcă să o 

liniștească și o asigură de cooperare în rezolvarea acestei situații conflictuale.  
 

3. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului 

Doamnele  educatoare  încearcă  să  afle  și  punctul  de  vedere  al  doamnei  O.  A 

motiv pentru care discută separat cu aceasta. Mămica recunoaște că a făcut acuzații 

la adresa unor părinți după ședința cu părinții. De asemenea, doamna O. A. își susține 

ideea  conform  căreia  unele  fetițe  din  clasă  ar  avea  un  comportament  și  un  limbaj 
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neadecvat  față de  copilul  său.  Este nemulțumită mai ales de  faptul  că  fetița  ei  este 

marginalizată și că nu este acceptată sau integrată într‐un grup de copii.  

Doamnele educatoare afirmă că nu au sesizat situații de acel tip la nivelul grupei 

de copii pe care o îndrumă de trei ani, dar îi promite mămicii că va discuta cu copiii și 

că  îi  va  observa  cu  mai  multă  atenție  (mai  ales  în  cadrul  activităților  recreative,  a 

jocurilor de rol). În plus, îi propune doamnei O. A să coopereze și să nu mai agreseze 

verbal pe ceilalți părinți până la aflarea adevărului.  
 

4. Cauzele conflictului 

În situația dată, doamnele educatoare conștientizează că ar putea avea de‐a face 

cu  două  situații  conflictuale:  părinte‐părinte,  copil‐copil.  Mai  întâi  sunt  identificate 

cauzele conflictului: 

‐ Lipsa unei comunicări eficiente între cele două părți; 

‐ Percepții diferite cu privire la educația copilului; 
‐ Tendința de a fi extrem de subiectivi și de a‐i da dreptate copilului fără a 

cerceta amănunțit eventualele probleme pe care le ridică acesta (afirmații 

de genul: Copilul meu are mereu dreptate, Copilul meu nu mă minte etc.); 

‐ Exprimarea eronată a emoțiilor; 

‐ Folosirea  unui  limbaj  agresiv,  a  unui  ton  inadecvat,  însoțit  de  elemente 

paraverbale și/sau nonverbale cu tentă agresivă; 

‐ Impulsivitatea,  tendința  de  a  lua  decizii  pripite  sau  de  a  comunica  pe 

fondul  oboselii,  la  finalul  unei  zile  de  lucru  solicitante  (să  nu  uităm  că 

ședința a avut loc seara!): 

‐ Lipsa respectului reciproc; 
‐ Atmosfera de intoleranță.  

Totuși,  pentru  a  gestiona  cum  trebuie  situația  dintre  părinți,  doamnele 

educatoarele trebuie să afle dacă există un conflict real între copii. În urma discuțiilor 

cu copiii acestora (cu întrebări de tipul: Cu care dintre colegii tăi ai prefera să te joci/ 

să  construiești/  să  colorezi?,  Cu  cine  nu  ai  vrea  să  stai  la măsuță?  etc.),  doamnele 

educatoarele descoperă că fetița O.T. este privită altfel de o parte dintre copii, nefiind 

însă marginalizată de aceștia.  

Doamnele  educatoare  discută  din  nou  cu  mama  fetei  O.T.  și,  în  urma  unor 

răspunsuri  ambigue  din  partea  acesteia,  sesizează  că  ar  trebui  să  afle  și  cauzele 

concrete ale distanței fetiței O. T. și alți copii: 

‐ Fetița este timidă, lipsită de inițiativă; 

‐ are o atitudine rezervată în relațiile cu mare parte din copii; 

‐ are  un  sistem  de  valori  diferit  de mare  parte  din  copii  (nu‐i  plac multe 

glume,  nu  folosește  niciun  cuvânt  argotic,  provenind  dintr‐un  mediu 

preponderent ghidat după reguli religioase, fiind fiică de preot); 
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‐ În timpul activităților comune răspunde doar când este întrebată; 

‐ Copiii nu‐și  stăpânesc emoțiile primare,  fiind adesea  răutăcioși din punct 

de vedere verbal dar și comportamental.  
 

5. Tehnici și strategii de soluționare a conflictelor: 

‐ medierea/ discuţii, în particular, cu ceilalţi copii, sugerându‐le să propună 

fetiţa în roluri principale (jocuri liber‐creative); 

‐ listarea soluțiilor potențiale; 
‐ sprijinirea fetiței în găsirea unor prieteni potriviţi cu care să colaboreze (la 
activităţile  de  grup,  fetița  va  fi  inclusă  în  grupul  copiilor  faţă  de  care 

manifestă afinităţi); 

‐ evidenţierea unor calităţi şi aptitudini de către copii şi de către doamnele 

educatoare  prin  aprecieri  verbale  pozitive  în  vederea  creșterii  stimei  de 

sine; 

‐ jocuri  de  rol  în  cadrul  opționalului  „Despre  prietenie”  susținut  de  către 
profesorul  psihopedagog  care  urmăresc:  formarea  unui  colectiv  unit, 

înțelegerea nevoilor și a particularităților fiecăruia;  

‐ povești  terapeutice  în  cadrul  opționalului  susținut  de  către  profesorul 
psihopedagog cu privire la efectele unui comportament sau a unui limbaj 

agresiv asupra celor din jur;  

‐ inițierea unei zile din săptămână pentru a face un compliment unui coleg 

(Ziua  complimentelor)  dar  și  instituirea  unui  cod  de  cuvinte  magice 

„mulțumesc frumos”, „te rog”; 

‐ implicarea în activități extrașcolare (vizite, excursii, vizionarea unei piese de 

teatru de grup, fetița va fi inclusă în grupul copiilor faţă de care manifestă 

afinităţi) pentru a se şti că este acceptată şi apreciată de aceştia; 

Rezolvarea  conflictului  între  copii  va  conduce  la  diminuarea  conflictului  între 

părinți.  Pentru  ca  acesta  să  nu  mai  reapară,  doamnele  educatoare  pot  recurge  la 

următoarele tehnici: 

‐ medierea  dintre  cele  două  părți,  prin  exprimarea  clară  a  așteptărilor 

fiecăruia; 

‐ negocierea acestor așteptări; 
‐ listarea soluțiilor posibile.  

Concret,  pentru  ca  între  cele două părți  să dispară  conflictul,  se poate apela  la 

activități: 

‐ susținerea  unor  lectorate  cu  părinți  pe  tema  comunicării  cu  copii  și  a 

modului în care își petrec timpul alături de aceștia; 

‐ participarea  la cursuri de educație parentală după metoda „Educați așa!” 

susținute  de  educatoarele  grupei  abilitate  a  fi  instructori  de  părinți. 
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Parcurgerea  acestui  curs  permite  părinților  dobândirea  de  abilități  de 

disciplinarea  pozitivă  graduală  a  propriilor  copii,  de  prevenție  a 

comportamentelor  indezirabile,  de  întărire  a  comportamentelor  sociale 

dezirabile, de acceptarea a diversității etnice,  culturale, de  reguli  interne 

în cadrul familiilor.  

‐ implicarea  părinților  în  activități  extrașcolare  (vizionarea  unui  spectacol 

împreună  cu  copii  și  cu  educatoarele,  ateliere  de  creație  comune, 

vizită/excursie copil‐părinte‐educatoare); 

‐ aplicarea unor  chestionare privind  rolul  familiei  și  al  valorilor  acesteia  în 

formarea personalității copiilor;  

‐ vizionarea unor  filmulețe  legate de  ceea  ce  simt  copii  atunci  când nu  se 

simt integrați în cadrul unui grup urmat de discuții mediate de educatoare 

și de către profesorul pshihopedagog; 

‐ încurajarea  părinților  de  a  comunica  permanent  cu  educatoarele  și  de  a 

semnala eventuale nemulțumiri.  
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR 

ÎN ACTIVITĂȚILE DIN GRĂDINIȚĂ 

 

 
Prof. COMAN DANIELA

Grădinița cu PP Nr. 16 Târgoviște 

 
 

Familia  este  un  factor  important  şi  de  răspundere  al 

educaţiei.  Părinţii  o  conduc  şi  răspund  de  ea  în  faţa 

societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor” (A.S. Makarenko) 

 

Când  un  copil  vine  la  grădiniță  pentru  prima  data,pentru  el  apar  multe 

necunoscute,dar  și  pentru  cei  care  sunt  alături  de  el  ‐  părinții.  Ei  pot  avea  multe 

întrebări de pus,iar noi  trebuie să  îi apropiem de activitățile grădiniței,să  îi  facem să 

înțeleagă adevăratul ei rol și, în același timp,să ne ajute în munca cu copiii. Părinţii au 

dreptul  de  a  lua  parte  la  viaţa  copiilor  lor  şi  au,  de  asemenea  responsabilităţi  în 

privinţa aceasta.  

Ei  trebuie  încurajaţi  să viziteze grădiniţa  şi  trebuie  făcuţi  să  se  simtă bineveniţi. 

Sentimentele  părinţilor  influenţează  sentimentele  copiilor.  Dacă  un  copil  îşi  vede 

părinţii bucuroşi  că merge  la grădiniţă, el  va  fi bucuros  să o  frecventeze.  În  cele din 

urmă, cel care va beneficia cel mai mult de pe urma unei relaţii strânse între părinte şi 

profesor este copilul.  

Unii copii sunt temători la început, văzându‐se părăsiţi în grădiniţă, cu cineva pe 

care nu‐l cunosc. Dacă ni se pare că ei trebuie susţinuţi de o figură familiară, părinţii 

sau bunicii trebuie încurajaţi să stea împreună cu el în grădiniţă, în primele zile, până 

ce copilul se adaptează.  

Trebuie  să  observăm  dacă  într‐adevăr  copilul  este  cel  care  are  probleme  cu 

separarea de părinte sau nu cumva părintelui îi este greu să‐şi lase copilul.  

Părinţii  se  vor  simţi mult mai  implicaţi  dacă  sunt  făcuţi  să  înţeleagă  programul 

grădiniţei, modul  şi  raţiunile  după  care  el  este  alcătuit,  dacă  va  fi  făcut  să  se  simtă 

parte importantă în activităţile ce au loc. Întâlnirile cu părinţii trebuie să fie frecvente; 

poate şi alte rude vor dori să ia parte. Este bine să organizăm la aceste întâlniri un mic 

program‐filme, diapozitive, ori chiar jocuri de rol; părinţii îşi pot asuma în aceste jocuri 

chiar  rolul  de  părinte,  încercând  în  mod  indirect  să  găsească  soluţii  la  problemele 

reale  cu  care  eventual  se  confruntă  în  familie.  Discuţiile  pot  avea  o mare  eficienţă, 

părinţii  învăţând unul de  la altul; ei  simt că nu sunt singuri  într‐o situaţie dificilă. Pe 
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măsură ce părinţii îşi împărtăşesc ideile şi sentimentele, putem afla mai multe de la ei 

şi despre ei. Activitatea cu copiii va fi mult mai rodnică dacă vom şti mai multe despre 

modul  lor  de  viaţă  acasă.  Se  pot  organiza  pentru  părinţi  lectorate  despre  nutriţie, 

dezvoltarea copilului, probleme speciale ale copilăriei; o dată ce înţeleg problemele şi 

cum pot contribui la rezolvarea lor, părinţii pot oferi un sprijin substanţial.  

Nu toate contactele cu părinţii trebuie să aibă loc în contextul întâlnirilor de grup. 

Pot  fi aranjate discuţii private cu unul sau ambii părinţi. Va  fi un bun prilej de a afla 

mai multe amănunte despre ceea ce cred şi vor părinţii în legătură cu copilul lor. Oare 

ambii părinţi au aceleaşi opinii privind dezvoltarea şi comportamentul copilului lor? 

Trebuie  să  îi  ajutăm  cât  putem!  Nu  este  uşor  să  fii  părinte.  Dacă  părinţii  sunt 

suficient de deschişi pentru a ne împărtăşi problemele personale, merită să‐i ascultăm 

cu înţelegere şi respect.  

Contactul cu părinţii trebuie menţinut pe tot parcursul anului. Este preferabil să 

avem mai multe  întâlniri  scurte decât o dată pe an, o adunare  lungă şi plictisitoare. 

Putem de asemenea menţine contactul cu părinţii prin scrisori ori  telefoane. Câteva 

cuvinte  schimbate  cu  părintele  dimineaţa,  când  îşi  aduce  copilul  la  grădiniţă,  pot  fi 

uneori  şi  suficiente  şi  eficiente.  Poate  familia  are  un  oaspete  deosebit,  ori  poate 

cineva este bolnav. Astfel,  vom  înţelege mai bine comportamentul copiilor. Afișierul 

pentru  părinţi,  agăţat  la  intrarea  în  grădiniţă,  contribuie  mult  la  menţinerea 

contactului cu părinţii.  

Se pot ivi şi situaţii speciale‐copilul este bolnav, ori a apărut un nou‐născut. Fie că 

părinţii  ne  vizitează,  fie  că  îi  vizităm,  este  indicat  să  ţinem  un  carnet  cu  însemnări 

asupra  acestor  evenimente,  în  care  să  notăm  impresii,  recomandări  ori  un  scurt 

rezumat asupra întâlnirii.  

Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv  în grădiniţă. Unii ar putea să  lucreze ca 

voluntari în clasă: să spună poveşti copiilor, să‐i înveţe cântece; le pot descrie ori arăta 

animale neobişnuite; să  le cânte  la un  instrument muzical. Câţiva părinţi pot pregăti 

mâncare pentru copii ori pot organiza o  întâlnire generală cu părinţi şi copii. Părinţii 

trebuie  încurajaţi  cât  mai  mult  în  aceste  activităţi.  Deosebirile  culturale  şi  etnice 

trebuie  respectate.  Dacă  educatoarele  sunt  deschise  şi  prietenoase,  părinţii  pot  fi 

bucuroşi  să  le  împărtăşească  câteva  din  obiceiurile  şi  tradiţiile  lor.  Înţelegerea  şi 

legătura strânsă între familie şi educatoare va face ca munca educatoarei cu copiii să 

beneficieze în urma acestor relaţii şi va dărui, de asemenea, copiilor, un an şcolar cald 

şi plăcut.  

Iată o parte din activitățile noastre, desfășurate cu participarea părinților,pe care 

am reușit să îi apropiem și să îi avem alături de noi la orice gen de activitate.  
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RELAȚIA EDUCATOR – FAMILIE – COPIL/ GRUP, 

VALENȚELE ACESTEIA ÎN PLANUL FORMĂRII CONDUITEI 

MORALE A COPIILOR 

 

 
Prof. GABRIELA COTÎRLEȚ

Grădinița Valea Voievozilor, Dâmbovița 

 

 

Familia  este  considerată  prima  școală  în  care  se  pregătește  copilul  pentru 

societate.  În  familie  se pun bazele  instrucției  și educației  copiilor. Părinții au datoria 

de a promova  la  copii  ascultare,  respectul,  devotamentul,  solidaritatea,  de a  cultiva 

simțul dreptății, al adevărului.  

Cadrului educațional constituit de familie îi sunt proprii cultivarea dragostei față 

de  frumos, privită  ca un aspect  al  pregătirii  copilului  pentru  însușirea  frumosului  ca 

bun gust  față de obiectele din  jurul  lui, de  îmbrăcăminte, de  ținută  fizică, de  cadrul 

natural din preajma locuinței, precum și ca frumusețe în comportare și  în relațiile cu 

cei  din  jurul  său.  Educarea  copilului  în  spiritul  ordinei,  curățeniei,  cu  demnitate  în 

comportare, va avea roade mai târziu, în viață.  

Familia trebuie să asigure copiilor bazele formării lor, ținând cont că faptele de azi 

ale  copiilor  reprezintă  o  prefigurare  a  celor  de mâine,  că  deprinderile  și  convingerile 

conturate  acum  formează  baza  modului  de  acțiune  în  viitor  și  că  atitudinile  și 

comportamentele părinților vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii.  

Familia are  rolul de a asigura copilului  condițiile unui  cadru optim  în care  să  se 

dezvolte,  printr‐o  colaborare  eficientă  cu  grădinița.  Ea  oferă  copilului  un  mediu 

afectiv, social și cultural.  În familie se modelează personalitatea copilului, sub aspect 

afectiv.  Copilul  trăiește  aici  o  gamă  variată  de  relații  interindividuale,  pe  care  le 

copiază, prin joc, în propria conduită.  

Prin  funcția  reglatoare,  socializatoare  și  individualizatoare,  familia  contribuie  la 

definirea  personalității  și  conturarea  individualității  copilului,  în  mare  măsură.  Este 

foarte important în educarea copilului ca părinții să știe să folosească autoritatea lor 

părintească.  Aceasta  nu  înseamnă  ton  autoritar,  ordine,  dispoziții  sau  sancțiuni,  ci 

ascultare cerută de părinți și înțelegere dorită de copii.  

Familia are rol în dezvoltarea biofizică a copilului preșcolar, asigurându‐i un regim 

igienico‐sanitar necesar dezvoltării fizice sănătoase și armonioase, printr‐un program 

zilnic  care  să  respecte  ore  de  somn,  alimentare,  activități,  joc,  plimbare,  fără  a‐l 
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suprasolicita.  Astfel,  obiectivul  principal  este  păstrarea  stării  de  sănătate,  creșterea 

normală și călirea organismului.  

Copilul dobândește în familie comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de 

cerințe  precise,  categorice,  dublat  de  un  permanent  respect  pentru  copilul  care 

trebuie să se simtă iubit și ocrotit. A fi un copil bun înseamnă a avea trăsături pozitive 

precum: sârguință, cinste, inițiativă creatoare, sociabilitate, politețe; părintele, pentru 

a fi bun, trebuie să aibă răbdare, calm, înțelegere,dragoste pentru copil.  

Educația trebuie să fie un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu‐i asigurată prin 

influențele  pe  care  le  exercită  coabitarea,  deprinderile,  obiceiurile  și  întreaga 

comportare a membrilor familiei.  

Se  poate  afirma  că  fundamentele  morale  ale  personalității  își  au  originea  în 

„învățăturile” primite în viața de familie, la vârsta la care formația copilului se clădește 

cu precădere pe exemple.  

Personalul  didactic  din  învățământul  preșcolar  cunoaște  într‐o  formă mai  pură 

influența  educativă  a  exemplului  familiei  asupra  copiilor mici.  Copiii  preșcolari  sunt 

purtătorii  stilului  de  viață  din  familie,  ai  relațiilor  dintre  membrii  ei,  ai  gesturilor, 

limbajului,  conduitei.  Cu  toată  grija  lor  de  a  se  purta  frumos  și  de  a  fi  cuminți, 

preșcolarii  devin  deseori  oglinda  fidelă  a  particularităților  educative  familiale.  În 

modul de a fi al copiilor se vede modul de a fi al membrilor familiei.  

Este indicat ca atunci când spunem copilului nostru că nu este bine ceea ce face, 

să îi explicăm și de ce, astfel încât el să înțeleagă care sunt consecințele faptelor lui și 

de ce aceste acțiuni îi pot face lui sau celor din jur rău. Apropierea copilului de bine – 

ca  normă  de  comportare  și  nu  de  ordin  ce  trebuie  ascultat  –  constituie  calea  spre 

înțelegerea binelui.  

În  familie  trebuie  să  existe  reguli  bine  stabilite  de  comportare,  care  trebuie 

respectate atât de copii, cât și de membrii familiei, astfel încât să existe concordanță 

între ceea ce cerem să se facă și ceea ce facem, fiind model de comportare pentru ei. 

Părinții trebuie să participe activ și la necazurile copiilor, să le ofere înțelegere, dându‐le 

astfel siguranță și liniște, nu frică sau teamă. Este foarte important să cultivăm la copii 

dragostea de adevăr și de aceea este bine să nu instalăm copiilor frica de pedeapsă.  

Tot  în  familie  se  cultivă  și  dragostea  pentru  frumos,  privită  ca  un  aspect  al 

pregătirii bunului gust al copilului  față de  îmbrăcăminte, de ținută fizică, de cadru al 

locuinței, precum și ca frumusețe în comportare, în relațiile cu cei din jur.  

Familia, căminul, traiul alături de părinți reprezintă prima și cea mai  importantă 

etapă  în care se pun bazele  temeinice ale viitoarei conștiințe a copilului, ale  tuturor 

trăsăturilor care‐l vor defini la maturitate.  
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În activitate de formare a copilului este foarte  important ca  între cei doi  factori 

care exercită influențe educative asupra sa – familie și grădiniță – să existe unitate de 

acțiune, de vederi, de mod de lucru și mai ales o bună cunoaștere reciprocă.  

Pentru  ca  educatoare  să  poată  interveni  corespunzător  în  reglarea  unor 

deficiențe  în  comportamentul  preșcolarului,  ea  trebuie  să  cunoască  bine  condițiile 

vieții  de  familie  unde  trăiește  copilul.  Acest  lucru  se  poate  realiza  prin  chestionare 

date părinților, prin interogarea persoanelor care intră în contact cu copilul vizat, prin 

vizite la domiciliu. Intervenția educatoarei trebuie să fie plină de tact, de delicatețe, să 

ia nuanța unor sugestii.  

La rândul său, părinții pot veni la grădiniță să participe sau să asiste la activitățile 

desfășurate.  Astfel  se  poate  face  schimb  de  păreri  și  se  realizează  o  cunoaștere 

reciprocă.  

Ca  educatoare,  am  organizat  pentru  părinții  copiilor  din  grupă  consultații 

individuale săptămânale, dar  și  colective,  lunare,  în cadrul  ședințelor cu părinții. Am 

realizat un proiect de parteneriat între grădiniță și familie, intitulat „Împreună, pentru 

copii  fericiți”.  În  cadrul  meselor  rotunde,  am  organizat  întâlniri  între  părinți, 

educatoare și specialiști, unde am dezbătut probleme importante referitoare la modul 

de  creștere  și  îndrumare  a  copiilor.  Prin  organizarea  periodică  a  unor  expoziții  cu 

lucrările  copiilor,  prin  organizarea  unor  șezători  sau  serbări,  am  făcut  cunoscute 

părinților realizările copiilor.  

Consilierea  presupune  un  ansamblu  de  activități  etice  pe  care  educatoarea  le 

întreprinde pentru a ajuta părinții să se angajeze în acel tip de comportament care să 

îi conducă  la soluționarea optimă a propriilor probleme. Ea are  la bază relația dintre 

familie‐grădiniță‐copil,  urmărind  o  educație  eficientă  și  o  dezvoltare  optimă  a 

personalității copilului.  

Pentru ca activitățile de consiliere a părinților să fie eficiente și pentru ca părinții 

să participe la ele cu interes, am reflectat mult și am încercat să găsesc acele metode 

și procedee eficiente. Astfel, am înțeles că trebuie să tratez părintele ca pe un musafir 

care  vine  la  mine  acasă.  La  fel  ca  acesta,  părintele  se  simte  stingher,  crezând  că 

„deranjează”. De aceea am încercat să le ofer confort, un spațiu intim de discuție, dar 

în același timp m‐am implicat total în activitate.  

Înainte de  fiecare oră de consultație mi‐am stabilit  scopul  și  obiectivele precise 

pe care le urmăresc. Consider că scopul general al acestor activități este o mai bună 

integrare  a  copilului  în  activitatea  de  învățare,  în  condițiile  colaborării  tuturor 

partenerilor responsabili.  

Activitatea  de  consultații  cu  părinții  nu  trebuie  să  înceapă  brutal,  violent,  prin 

înșiruirea problemelor, neajunsurilor  sau relațiilor deficitare pe care copilul  le are  în 

grădiniță.  Prezentarea  directă  a  acestor  aspecte  face  să  crească  nivelul  de 
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culpabilitate și  frustrare a părintelui,  iar urmarea este că acesta se  închide  în sine și 

astfel  comunicarea eficientă poate  fi  blocată. Pentru evitarea acestei  situații, mi‐am 

început activitate prin câteva întrebări de politețe, pentru acomodare, după care am 

prezentat aspecte pozitive ale copilului.  

Am  adus  la  cunoștință  părinților  problemele  legate  de  grădiniță  și  le‐am 

prezentat  sugestii  de  soluționare  a  lor,  trimițându‐i  către  specialiști,  acolo unde era 

cazul. Astfel, atât eu, cât și părinții am realizat că problemele se rezolvă numai dacă ne 

facem un plan de intervenție, de strategii, de soluții concrete.  
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„NICĂIERI NU ESTE MAI FERICIT COPILUL 

DECÂT ÎN MIJLOCUL FAMILIEI SALE” 

 

 
Prof. înv. preşc. DÎRDALĂ IONELA NICOLETA 

Grădiniţa cu PP Nr. 16 Focşani 

 

 

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei 

personale, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument 

de reglare al interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare 

a condiţiilor necesare  trecerii prin  stadiile de dezvoltare ale copilăriei  şi  care stau  la 

baza  structurării  personalităţii  individului.  In  educarea  „puiului  de  om”,  părinţii, 

educatorii,  şcoala  şi  societatea,  în  general,  sunt mijloace  importante  de  educaţie  și 

instrucţie.  În  acest  spaţiu  intim,  învăţăm  să  recunoaştem  emoţiile  proprii  cât  şi 

reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste emoţii şi cum să alegem 

reacţiile,  cum să citim şi  să ne exprimăm speranţele şi  temerile,  căci viaţa  în  familie 

este prima „şcoală a emoţiilor”.  Familia  reprezintă un sistem de  referinţă  important 

pentru modul de elaborare, aplicare şi evaluare a politicilor sociale în general. Aceasta 

se datorează faptului că familia este una dintre cele mai stabile forme de comunităţi 

umane  care  asigură  perpetuarea  speciei,  evoluţia  şi  continuitatea  vieţii  sociale. 

Familia a  fost  considerată  totdeauna şi o  sursă de creare a bunăstării, presupunând 

participarea  membrilor  ei  la  activităţile  producătoare  de  venituri,  sprijinul 

intergeneraţional (pe baza relaţiilor de rudenie), menţinerea solidarităţii acestora.  

Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.  

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

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

educativ.  

Realitatea  ne‐a  dovedit  că  nu  toate  familiile  sunt  dispuse  să‐și  îndeplinească 

consecvent  responsabilităţile  educative  faţă  de  copii,  acuzând  lipsa  de  timp,  grijile 

vieţii zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure 

educaţia corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea psihopedagogică, experienţa.  

Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul 

educativ  prin  În  funcţie  de  felul  cum  cei  din  jur,  mai  ales  părinţii,  ştiu  să  vină  în 

întâmpinarea nevoilor lui şi să înţeleagă, în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile 

care ţin de vârsta copilului, depinde dezvoltarea optimă a copilului pentru a deveni o 
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fiinţă normală, capabilă de a fi fericită, sau dimpotrivă acesta evoluează la polul opus. 

excelentă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

Familia  asigură  sentimentul  siguranţei  şi  îi  ajută  să  depăşească  obstacolele, 

inerente  vieţii,  este  punctul  lor  de  sprijin,  educându‐i  să  devină  persoane 

responsabile, adaptate timpului  în care trăiesc. Familia  înseamnă  înţelegere, bucuria 

de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea 

care  mediază  comunicarea  cu  celelalte  componente  sociale,  în  special  cu  şcoala. 

Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. Educaţia 

în  familie,  cei  şapte  ani  de‐acasă,  influenţează  puternic  întreaga  existenţă  a 

individului,  indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, 

conştient sau  inconştient,  le văd cu ochii minţii şi  le urmează Familia plânge cu tine, 

dar încearcă să alunge norii; râde cu tine, dar te atenţionează de potenţialele pericole. 

Familia nu îţi va fura gloria şi nu va încerca să fugă cu ea. Asemenea se petrec lucrurile 

şi într‐un eşec, tristeţea fiind împărtăşită cu ceilalţi,încurajarea, sprijinul moral făcând 

posibilă  revigorarea  forţei  interioare  şi  a  curajului  de  a  încerca  încă  o  dată.  Familia 

este tristă atunci când avem eşecuri, dar ne ajută să mergem mai departe. Familia se 

supără pe noi atunci când greşim; supărarea ei este constructivă pentru că vom fi mai 

atenţi  în  purtările  noastre  viitoare  şi  astfel  vom  evolua.  În  concluzie,  omul  este  cu 

adevărat fericit în mijlocul familiei, cu care împarte bucuriile şi tristeţile, împlinirile şi 

eşecurile, visurile şi deziluziile. Familia nu se câştigă, ea se construieşte prin fapte, nu 

prin vorbe; familia adevărată rezistă timpului, intrigilor ş 

Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio‐umană şi a căror 

educaţie  lasă amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii  îi  imită  în tot şi  în 

toate. Motivul? Iubirea sinceră pe care le ‐ o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este 

mare, idolatrizându‐i chiar, aşa că, micuţul este oglinda fiecărui părinte. Pentru a reuşi 

mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se pregătească ca 

să  ştie  care  sunt  fundamentele  concepţiilor  şi  strategiilor  educative.  Trebuie 

conştientizat  faptul  ca  părinţii  au  îndatorirea  sacra  de  creştere  și  educare  a  copiilor 

lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La rândul lor și copiii au obligaţia tot sacra, de 

a‐și  iubi și  respecta părinţii,  încât, atunci când copiii vor deveni mari,  iar părinţii vor 

avea vreo nevoie, copiii sa‐și ajute părinţii fără rezerve.  

Implicarea  educațională  a  familiei  este  definită  ca  un  set  de  activități  pe  care 

părinții le îndeplinesc cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a 

copiilor. Cercetările arată că perioada dintre copilăria timpurie și prima clasă primară 

este crucială pentru dezvoltarea copilului. Comparativ cu părinții ai căror copii nu au 

frecventat grădinița cei care au optat pentru urmarea programului instructiv‐educativ 

în  grădiniță  au  aspirații  ocupaționale  mai  ridicate  pentru  proprii  lor  copii  și  o 

satisfacție în privința performanțelor școlare ale acestora.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ediția I / 2019                                                                                      SIMPOZION INTERJUDEȚEAN  

 

 58

În  concluzie,  omul  este  cu  adevărat  fericit  în  mijlocul  familiei,  cu  care 

împarte bucuriile şi tristeţile, împlinirile şi eşecurile, visurile şi deziluziile. Familia nu se 

câştigă,  ea  se  construieşte  prin  fapte,  nu  prin  vorbe;  familia  adevărată  rezistă 

timpului,  intrigilor.  În  această  lume  plină  de  greutăţi,  familia  este  cea  care  prin 

înţelegere,  încredere,  respect  şi  iubire  reciprocă,  reuşeşte  să  le depăşească, ea  fiind 

totodată unul dintre  lucrurile de pe această  lume pentru  care viaţa capătă  sens; un 

lucru  minunat  ce  nu  poate  fi  definit  prin  cuvinte;  ceva  plin  de  mister,  ceva  ce 

întruchipează  binele,  şi  de  asemenea modul  şi  locul  în  care  copiii  îşi  regăsesc  atât 

stăpânirea de sine cât şi încrederea şi respectul în propria persoană.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN VIAŢA GRĂDINIŢEI 

 
Prof. DRĂGAN IULIA

Grădiniţa Nr. 2 Pucioasa 
Prof. STAN FLORENTINA
Grădiniţa Nr. 2 Pucioasa 

 

 

Colaborarea dintre grădiniţă şi familie este extrem de importantă şi trebuie să ne 

unim eforturile în vederea educării copiilor. Dintre acţiunile desfăşurate în parteneriat 

cu familia putem menţiona consilierea părinţilor (consultaţii  individuale cu părinţii  în 

care  aceştia  sunt  informaţi  despre  progresul,  stagnarea  sau  regresul  copilului), 

şedinţele  cu  părinţii  (li  se  aduc  la  cunoştinţă  acestora  diferite  informaţii  privind 

organizarea  şi  desfăşurarea  unor  activităţi  viitoare  cuprinse  în  diferite  proiecte 

educaţionale,  sprijinirea  activităţilor  instructiv‐educatice  cu o  varietate de materiale 

didactice corespunzătoare temei studiate în fiecare săptămână), cursuri pentru părinţi 

de  tipul  „Educaţi  aşa”.  Activităţile  de  pregătire  pedagogică  vin  în  sprijinul  familiilor. 

Astfel,  conţinuturile  şi  îndrumările  psihopedagogice  trebuie  să  fie  competente, 

bogate,  variate,  actuale,  esenţiale  şi  accesibile,  pentru  a  fi  receptate,  înţelese  şi 

urmate conştient de către toţi membrii familiei: bunici, părinţi şi copii.  

Participarea  părinţilor  şi  a  altor  rude  ale  copiilor  la  serbări,  aniversări,  excursii, 

vizite,  este  foarte  importantă  în desfăşurarea optimă a  activităţii  propuse. Astfel,  în 

cadrul serbărilor copii vor fii sprijiniţi de familie (părinţi, bunici, fraţi mai mari, mătuşi, 

unchi)  în  învăţarea  poeziilor  sau  a  rolului  dat  de  cadrul  didactic.  Astfel,  copilul  va 

recita  expresiv  poezia  învăţată,  sau  va  intra  frumos  în  pielea personajului  pe  care  îl 

interpretează.  Vor  deveni  mici  artişti  pe  scenă,  vor  fi  îmbrăcaţi  corespunzător,  vor 

avea o zi festivă, foarte importantă pentru ei deoarece vor fi doar ei în centrul atenţiei 

părinţilor lor. Ce îşi doreşte cel mai mult un copil de la părinţii lui? Copilul îşi doreşte 

cel mai mult să câştige pozitiv atenţia părinţilor lui, astfel va şti sigur că este important 

în  viaţa  lor  şi  este  iubit  de  aceştia.  În  cadrul  organizării  unor  vizite,  excursii 

participarea  părinţilor  este  vitală.  Siguranţa  copiilor  în  timpul  deplasărilor  este  pe 

primul loc. Fără părinţi acest tip de activităţi nu ar fi posibile. Sărbătorirea împreună a 

unor evenimente din viaţă (aniversări, onomastici) constituie momente de cunoaştere 

reciprocă  şi  de  implicare  în  actul  educativ.  Părinţii  pot  fi  implicaţi  în  organizarea  şi 

desfăşurare  acestor  evenimente,  dar  pot  veni  şi  cu  sugestii,  propuneri  de  teme,  de 

activităţi.  

Lectoratele  cu  părinţii,  organizate  periodic,  au  ca  scop  informarea  părinţilor 

privind un mediu de viaţă sănătos, un stil de viaţă benefic organismului în dezvoltare 
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al  copiilor  (alimentaţie  sănătoasă  –  recomandată  de  diferiţi  specialişti,  mişcarea  – 

recomandarea unui sport pentru întărirea organismului micuţilor, etc.). Astfel, părinţii 

beneficiază,  în  cadrul  lectoratelor,  de  prezenţa  şi  consilierea  unor  specialişti  din 

domeniul  psihopedagogiei  sau  a  unor  reprezentanţi  ai  instituţiilor  cu  care  grădiniţa 

derulează programe  în parteneriat. Comitetul de părinţi al grupei, ales  în  fiecare an, 

constituie nucleul colaborării grădiniţei cu familiile copiilor.  

În cadrul unei şedinţe cu părinţii s‐a propus şi s‐a aprobat desfăşurarea cursului 

pentru părinţi „Educaţi aşa”. Realizarea acestui curs s‐a născut din ideea că educaţia 

părinţilor, în privinţa comunicării cu copilul, reprezintă un element esenţial în viaţa de 

familie  şi  că  societatea  noastră  contemporană  aflată  într‐o  continuă  schimbare  are 

nevoie  de  o  asemenea  intervenţie.  Prin  educarea  şi  informarea  părinţilor  se  pot 

preveni  multe  situaţii  conflictuale  în  viaţa  de  familie,  care  pot  degenera  uneori  în 

situaţii  ireversibile.  Acest  curs  are menirea  totodată  să  influenţeze  întreaga  familie, 

prin adoptarea şi respectare unor reguli importante de socializare şi comunicare care 

aduc  bunăstare  în  familie.  Toţi  membrii  familiei  trebuie  să  respecte  consecvent 

regulile  stabilite,  fără  excepţii.  Ei  trebuie  să  înţeleagă  cât  de  importante  sunt  acele 

reguli  în  dezvoltarea  copilului  şi  că  sunt  valabile  pentru  întreaga  familie.  Exemplul 

părinţilor este un model pentru copii deoarece ei au mereu tendinţa de a‐i  imita pe 

cei mai dragi oameni din viaţa lor.  

Cursul s‐a desfăşurat pe parcursul a 5 săptămâni (5 şedinţe). S‐a format un grup 

de  10  părinţi  care  au  frecventat  consecvent  cursul.  Cursul  a  fost  coordonat  de  2 

instructori  –  două  cadre  didactice.  În  cadrul  cursului  „Educaţi  aşa!”,  părinţii  au  fost 

ghidaţi  în  folosirea  unor  metode  pozitive  privind  educarea  copiilor  lor  –  lauda 

(lăudarea  copilului  pentru  orice  efort/  reuşită  realizat,  indiferent  cât  de  mic  ar  fi), 

stabilirea  unor  limite  (învăţăm  să  spunem  nu,  NU  este  NU,  suntem  consecvenţi  în 

decizia  luată),  ignorarea,  izolarea  (liniştirea  copilului  pe un  scăunel  de pauză/  într‐o 

cameră separată timp de cinci minute), pedeapsa  (confiscarea unui obiect preferat), 

recompensa (care poate reprezenta o atingere pe umăr, o îmbrăţişare o mângâiere pe 

creştet,  un  semn  cu  ochiul,  un  gest  precum  bate  palma  etc.,  dar  nu  şi  favoruri 

materiale).  

Pe  tot  parcursul  cursului  părinţii  au  avut  ocazia  să  comunice  liber  şi  să 

împărtăşească cu membrii grupului experienţele lor de viaţă, învăţând astfel unii de la 

alţii  şi  găsind  explicaţii  la  unele  dileme  pe  care  le‐au  avut  în  copilărie  şi  care  i‐au 

marcat într‐un fel sau altul. Au reuşit să înţeleagă comportamentul părinţilor lor şi să 

observe  greşelile/  reuşitele  din  educaţia  pe  care  au  avut‐o  ei  în  copilărie,  şi  de 

asemeni au reuşit să se autoanalizeze şi să puncteze greşelile pe care le fac ei înşişi în 

educaţia copiilor lor.  
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S‐a aplicat un chestionar atât  la  începutul cât  şi  la  încheierea cursului, pentru a 

observa  gradul  de  schimbare  din  comportamentul  copilului  în  urma  adoptării 

exemplelor de bune practici de către părinţi şi aplicării  lor  în educaţia copiilor. După 

fiecare  şedinţă parcursă,  părinţii  au primit broşuri  informative  şi  teme pentru acasă 

care au fost discutate şi premiate.  

Cursul  a  avut un  impact pozitiv  asupra părinţilor,  ei  fiind mai bogaţi  sufleteşte, 

mai  deschişi  spre  comunicare,  înţelegând  că  toţi  ne  confruntăm  cu  probleme 

asemănătoare. Ei au devenit mai hotărâţi să clădească un viitor mai bun pentru copiii 

lor, înţelegând că ei deţin cheia succesului.  

Parteneriatul grădiniţă–familie urmăreşte obiectivul comun pe care  îl au cei doi 

factori educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a 

copilului. O corelare perfectă între parteneri şi armonizarea influenţelor educative vor 

asigura rezultate pozitive în stabilitatea şi siguranţa actului educaţional.  
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FAMILIA ȘI INSTRUMENTELE MASS‐MEDIA 

 

 
Prof. înv. preșc. DUMITRU LILIANA 

Grădinița cu PN Ungureni Nr. 2, Corbii Mari 

 

 

Societatea este  într‐o  continuă  transformare  și  această  transformare  lansează 

noi  provocări  pe  scena  educației.  Copiii,  pe  axa  dezvoltării  lor,  beneficiază  de 

lărgirea  câmpului  cognitiv  oferit  de  explozia  informatică  și  îngustarea  acestuia  în 

zona relațiilor sociale reale. Părinții primii profesori ai copilului trebuie să răspundă 

curiozității  acestuia  bazându‐se  pe  aceasta  pentru  a  putea  construi  strategia  de 

dezvoltare, trebuie să le ofere șansa să se dezvolte în pas cu lumea modernă. La fel 

de  adevărat  este  faptul  că  părinții  sunt  tot mai  absenți,  timpul  împreună  fiind  tot 

mai  scurt,  lăsând  indirect  instrumentelor mass media  cale  deschisă  către  inima  și 

mintea copilului.  

Fiindu‐le alături copiilor, părinții au menirea să‐i ajute să gândească, să acţioneze, 

să  simtă,  să  lucreze  cu  emoţiile  lor  în mod  creativ  şi  pozitiv.  Am  constatat  însă,  că 

deseori nu sunt singuri. TV‐ul, calculatorul, tableta tind să‐i liniştească, să‐i înveţe, să‐i 

sfătuiască, să‐i îndrume, chiar dacă conţinutul informaţiilor oferite conduc de cele mai 

multe  ori  la  confuzii  şi  tulburări  emoţionale.  Expresii  ca:  „eşti  prost?”,  „despre  ce 

vorbim?”, „găgăuță mai eşti!”, „…aşa a făcut Ben Ten, doamnă. ’’, sunt doar câteva din 

cele multe pe care preșcolarii le reclamă ca şi argumente în discuţiile noastre despre 

cum ne comportam sau le exersează în relaţionare cu ceilalţi.  

Fără  să‐şi  dea  seama  copilul  primeşte  influențe  pe  care  le  manifestă  în 

comportament. Vorbind despre  cum să ne hrănim  sănătos  şi  să  evităm dulciurile,  o 

fetiţă a susţinut  ideea că sunt sănătoase spunând: „…dar  la televizor a spus că Barni 

este  bun  pentru  copii!”  Mi‐am  dat  seama  câtă  nevoie  au  micuţii  de  îndrumare  în 

interacţiunea cu mijloacele media.  

Ei  sunt  influențați  în  mod  semnificativ  de  produsele  mediatice,  ai  căror 

consumatori  devin,  manifestându‐se  în  mod  independent,  liber,  original,  copiind 

limbajul, valorile promovate de această cultură.  

Este un atu pentru copil să folosească instrumentele media la acesta vârsta, însă 

trebuie  luate  în  calcul  şi  ameninţările  şi  consecinţele  care  decurg  din  exploatarea 

necontrolată a acestora. Ne simțim îndatorați acestor micuţi şi trebuie să încercăm cu 

toleranţă  şi  respect  să  transformăm  acesta  explorare,  firească  de  altfel,  într‐o 
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experienţă  benefică,  pozitivă,  care  să  scoată  la  suprafaţă  tot  ce  merită  apreciat, 

folosit, şi demn de urmat.  

Petrecând foarte mult timp în fața acestor instrumente copilul ar putea, treptat, 

să  se  izoleze  fața  de  familie  şi  prieteni,  uitând  nu  doar  să  comunice,  ci  şi  să  se 

adapteze la situaţii ce fac parte din viaţa cotidiană, făcându‐i pe copii leneşi şi comozi, 

poate crea dependenţă provocând probleme de comunicare. Tot mai mulți copii vin la 

grădinița cu un bagaj redus de cuvinte și deseori deficitari în ceea ce privește limbajul 

operațional.  

Creșterea agresivității comportamentale a copiilor în cadrul relațiilor de grup este 

primul semnal ca s‐a produs un abuz de consum de mass media, de către copii.  

Clipele împreună transmit copilului sentimentele pozitive, respect faţă de el, iar 

părinții  devin  tot  mai  conştienți  de  faptul  că  le  influențează  viaţa  şi  că  sunt 

răspunzători pentru asta  în  faţa  lor, a profesorilor, a societăţii. Este vorba de acea 

valoare și  importanță a relației care te obliga să înțelegi mai  înainte de a fi  înțeles, 

acea relație umană. Fiecare dintre noi am învățat de la o persoana care ne‐a înțeles, 

pe  care  am  considerat‐o  valoroasă.  Nu  mai  avem  timp  de  stat  la  gura  sobei  să 

spunem  povești  copiilor  noștri.  Poveștile  au magia  lor.  Și  da,  în  educație  nu  poți 

separa inima de minte. Copilăria este o poveste a cărui final va fi evaluată de viitorul 

adult cu inima care contabilizează sentimentele trăite și mintea care contabilizează 

întâmplările.  Părintele  care  este  primul  profesor  al  copilului  și  educatoarea  din 

instituțiile  școlare  trebuie  să  răspundă nevoii de  întrebare  şi de mirare, de  joc, de 

îndoială,  nevoii  de  identitate,  de  greşeală,  de  încercare,  nevoii  de  a  fi  înțeles. 

Poveștile sudează relații și fără relații reale nu există educație. Un copil se dezvoltă 

armonios  dacă  este  ascultat,  dacă  este  încurajat  să  se  exprime,  încurajat  să  pună 

întrebări  şi  să  găsească  şi  singur  răspunsuri,  așadar  înțeles  ca  fiind  personajul 

principal din propria poveste. A educa este o mișcare circulară după principiul „învăț 

pentru  a  știi  și  știu  pentru  a  învăța,,  gestionată  de  timp  și  sentimente  ca  respect, 

dăruire, înțelegere.  

Deci,  la  fel de  importante ca și abilitățile de a  folosi  instrumentele mass media, 

sunt  abilitățile  copiilor  de  a‐și  conștientiza  trăirile  emoționale,  de  a  le  gestiona  în 

relațiile  de  prietenie.  Deși  toți  sunt  copii,  cresc  diferit,  învață  diferit,  se  comportă 

diferit  datorită  multitudinii  factorilor  modelatori  care  acționează  asupra  lor,  este 

foarte important pentru un copil cum este tratat de cel care‐l învață. Este necesară o 

educație a copiilor dar și a părinților în ceea ce privește folosirea instrumentelor mass 

media.  
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Datoria noastră a educatoarelor este să intervenim și să investigăm fenomenul în 

mediul  școlar,  familial,  social,  să  găsim  soluții  și  să  le  generalizăm,  pentru  a  stopa 

acest  abuz de  consum,  care de  fapt  este  un  fenomen de  subcultura  socială,  la  care 

familia participa în calitate de consumator.  

Modele  oferite  în  familie  de  consum  excesiv  de  media  se  transforma  în  viața 

copilului  preșcolar  în  mod  de  a  fi,  în  disoluție  tragică  a  individualității,  având  ca 

rezultat  final  depersonalizarea,  transformarea  într‐un  produs  social  nediferențiat, 

lipsit de personalitate, aflat permanent în conflict și nu în competiție cu ceilalți.  
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BUNE PRACTICI ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN COLABORARE CU FAMILIA 

 

 
Prof. înv. preșc. ENE RALUCA 

Grădinița „Raza de Soare” Târgoviște 
 

 

Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, 

un  mediu  creativ  în  care  se  pun  bazele  educației  copilului.  Ea  este  locul  în  care 

preșcolarul  învață  lucruri  noi,  învață  să  comunice,  să  socializeze,  să  se  comporte 

politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel că din acest aspect 

ea  constituie  cu  certitudine  un  factor  decisiv  pentru  formarea  unui  om,  pentru 

dezvoltarea  fizică  și  psihică  armonioasă  acestuia,  apt  să  contribuie  la  dezvoltarea 

societății.  Un  rol  la  fel  de  important  în  educația  copilului  îl  exercită  familia  cu  o 

influență  deosebit  de  adâncă.  Educația  trebuie  să  se  manifeste  permanent  ca  o 

acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă.  

 Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică 

și psihică a preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta 

preşcolară,  întrucât  avantajele  sunt  diverse  şi  constructive  în  egală  măsură  pentru 

părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia în speță părinţii trebuie să 

cunoască mediul  în  care  copiilor  învaţă,  acţionează,  interacționează,  se  joacă  cât  şi 

comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor 

apărea. Cu cât cunosc mai bine activitatea desfășurată  în grădiniță de copiilor  lor cu 

atât și  siguranța că preșcolarii au parte de cea mai bună educație survine  încă de  la 

început.  

Modalitățile  de  colaborare  între  grădiniță‐familie  sunt  multiple  iar 

disponibilitatea  celor  din  urmă  trebuie  a  fi  stimulată.  Dintre  acestea  enumer 

următoarele:,  asociația  de  părinți,  avizierul  grupei,  vizitarea  grădiniței,  comitetul  de 

părinți,  expoziții  de  lucrări,  orele  de  consiliere  individuale  destinate  pentru  fiecare 

copil,  serbările,  activitățile  demonstrative  împreună  cu  părinții,  activitățile 

extrașcolare  și  anume  excursii,  vizite,  plimbări  în  aer  liber  părinti‐copii‐educatoare, 

vizite la biblioteci etc.  

Avizierul reprezintă locul în care se menţine zilnic contactul cu părinţii grupei prin 

afișarea  diferitelor  informații  cu  privire  la  orarul  grupei,  tema  săptămânii,  vizite, 

deplasări,  piese  de  teatru,  a  poeziilor  și  cântecelor  învățate,  lucrărilor  efectuate  pe 

parcursul zilei..  
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Așadar putem spune ca vizitarea unității de  învățământ –grădinița constituie un 

prim pas în cunoașterea mediului educațional în care preșcolarii își vor petrece o bună 

parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru organizat precum Ziua 

porților deschise unde vor observa sălile de grupa, cadrele didactice, locul de servire a 

mesei  dar  și  o  mica  parte  din  programul  grădiniței.  Întrunirile  părinţilor  în  cadrul 

ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de părinți sunt un prilej 

de  cunoaștere,  de  informare,  de  participare  la  planificarea  și  rezolvarea  diferitelor 

probleme organizatorice.  

Orele de consiliere individuale. Fiecare educatoare are obligația de a stabili o oră 

pe  săptămână  consilierea  cu  părinții  ce  se  va  desfășura  în  sala  de  grupă  după  o 

planificare  realizată  în  prealabil  la  alegerea  cadrului  didactic.  Aceasta  vizează  fie 

informări ale părinților, fie consiliere individuală în funcție de problemele ce se ivesc 

respectându‐se confidențialitatea informațiilor.  

Serbările reprezintă  modalitatea  prin  care  părinţii  își  pot  evalua  rezultatele 

copiilor atât individual cât și la nivel de grupă. Ei pot fi implicați în amenajarea grupei 

sau  în  decorare,  confecționare.  Ele  sunt  benefice  preșcolarilor  întrucât  oferă 

posibilitatea  ca  aceștia  să‐și  depășească  frica,teama, neîncrederea  în  forțele proprii, 

să capete  încredere  în ei prin participarea activă  la programul stabilit de educatoare 

evitându‐se astfel blocajele psihice.  

Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu 

copilul  la  confecționarea  diferitelor  obiecte,  redarea  unei  teme  plastice,  lucru  în 

echipă.  

Activitățile  extrașcolare precum  excursiile,  vizite  sunt  un  prilej  în  care  se  oferă 

posibilitatea  cunoașterii  frumuseții  a  peisajelor,  a  valorilor  spirituale  prin  vizitarea 

caselor  memoriale  cat  și  dezvoltarea  sensibilității  copilului.  Părinţii  pot  participa  la 

organizarea şi  sponsorizarea excursiilor  trăind emoţii pozitive alături de ei  și oferind 

modele  de  comportament,  familiarizându‐i  cu  tradiţii  şi  obiceiuri  populare, 

evenimente istorice.  

Prin  implicarea  părinților  în  activitățile  școlare  și  extrașcolare  se  descoperă  noi 

modalități de educare a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au 

un scop comun și anume educarea și formarea copilului pentru viață.  

De cele mai multe ori, părinții așteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic 

pentru  dezvoltarea  unei  relații  mai  strânse  cu  proprii  lor  copii.  Pentru  ei  școala  –

grădinița este singura responsabilă de educația copiilor. Dezinteresul părinților poate 

nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul/ învățătorul / 

educatorul  trebuie sa fie  interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o 

are acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul 
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părinților, sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății 

performanța și modul de lucru.  

Părinţii  pot  fi  atraşi  alături  de  grădinița  prin  forme  variate  de  activităţi 

extraşcolare, determinându‐i să adere  la  ideea de colaborare activă, acceptând rolul 

de  factor  răspunzător  în devenirea propriului  copil. Deși părinții  consideră că ei  știu 

ceea  ce  este  bine,pentru  că  ei  aleg,  caută  și  se  interesează  despre  diferite  opțiuni, 

acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 

propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și‐au manifestat interesul 

și aprobarea față de educația oferită de școală în general.  

Ca  urmare  a  activităţilor  desfășurate  împreună  cu  părinții,  legătura  şcolii  cu 

familia se poate îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu‐se utili, prezentând în acest 

fel  un  interes mai mare pentru  şcoală. Activităţile  extraşcolare,  bine pregătite,  sunt 

atractive la orice vârstă.  
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„CUM POT FI UN PĂRINTE MAI BUN?” 

– PROIECT DE EDUCAȚIE PARENTALĂ – 

 
Prof. înv. preșc. FUȘTEI MARIA
Grădinița cu PP Nr. 6, Buzău 

Prof. înv. preșc. NĂSTASE VASILICA 
Grădinița cu PP Nr. 6, Buzău 

 
 

Argument 

Într‐o  societate  aflată  într‐o  schimbare  continuă,  reconfigurarea  relaţiei  de 

comunicare părinte‐copil este o necesitate. Copiii generaţiei actuale, consideraţi nativi 

digitali,  diferă  mult  de  copiii  generaţiilor  anterioare.  Se  pare  că  modelul  educativ 

preluat de părinţii acestora de la părinţii lor, bunicii copiilor noştri, nu mai este potrivit 

şi pentru ei. Mulţi părinţi se întreabă, cum să‐şi educe copiii ca să reuşească în viaţă, 

ce valori să le formeze, cum să‐i înţeleagă şi să comunice cu ei. La acestea şi la multe 

alte  întrebări  importante,  părinţii  vor  găsi  răspunsul  cu  ajutorul  cadrelor  didactice 

formatoare, care au o bogată experiență în domeniu.  
 

Scopul proiectului:  

Scopul proiectului este să încurajeze părinţii să‐şi studieze mai în amănunt viaţa şi 

modul în care ei relaţionează cu copiii lor, să dezvolte o gamă mai largă de alternative 

pozitive  şi  eficiente  pentru  rolul  de  părinte  şi  să  dezvolte  o  reţea  de  sprijin  social 

împreună cu alţi părinţi.  
 

Obiectivele proiectului: 

Părinţii  implicaţi  în  programul  „Cum  pot  fi  un  părinte mai  bun?”,  la  finalizarea 

acestuia, vor fi capabili: 

‐ să‐şi înţeleagă mai bine copiii;  

‐ să înveţe modalități de tratare a stresului; 

‐ să‐şi formeze noi abilităţi de comunicare; 

‐ să înveţe noi abordări pozitive ale disciplinării copilului; 
‐ să  construiască  o  reţea  de  sprijin,  constând  în  educatoare,  membrii  ai 

familiei, prieteni, specialiști.  
 

Durata proiectului: un semestru 
 

Resurse materiale: materiale informative în domeniul educației parentale: 

‐ Ghid „Cum să devenim părinți mai buni?”, 

‐ Suport de curs „Tendinţe noi în educaţia parentală”, CD‐uri sinteze curs, 
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‐ Reviste de specialitate, alte surse de pe platforme digitale, 

‐ ”Ghidul  părintelui  în  utilizarea  TV&PC  de  către  copil”,  autor  Alexandra 
Groza (sursa ‐ Internet).  

 

Evaluarea proiectului: 

Iniţială, la începutul programului, prin aplicarea unor chestionare de opinie; 

Curentă, prin preluarea feed‐back‐ului permanent; 

Finală, prin: 

‐ portofoliul  de  proiect  (materiale  utilizate,  opinii  exprimate  în  scris, 

chestionare);  

‐ mediatizarea  rezultatelor  proiectului,  în  cadrul  întâlnirilor  cadrelor 

didactice din grădiniță.  

Se  vor  face  raportări  privind  numărul  participanţilor,  implicarea  partenerilor, 

numărul persoanelor care solicită informaţii.  
 

Beneficiari: 

a) direcți ‐ părinții participanți și familiile acestora, cadrele didactice.  

b) indirecţi ‐ comunitatea locală.  
 

Descrierea activităților: 
 

Activitatea nr. 1 – „Copiii, o prioritate a adulților” 

Descriere: Se prezintă ideile de bază ale programului „Cum pot fi un părinte mai 

bun?”,  are  loc  un  schimb  de  informaţii  între  părinţi  şi  educatoare  despre 

comportamentul  copiilor  acasă  şi  la  grădiniţă;  sesizarea  unor  atitudini  greșite  ale 

adulților față de copii; completarea unor chestionare.  
 

Activitatea nr. 2 – „Cum să fii un partener de încredere în relația cu copilul tău?” 

Descriere: Se va discuta despre drepturile  copilului,  în general,  și de dreptul de 

participare a copilului  în  luarea deciziilor  și  acțiunilor  care  îl privesc,  în mod special; 

diferențe  între  „participarea  falsă”  și  „participarea  adevărată”,  consolidarea  unor 

relații pozitive între părinți/ adulți și copii.  
 

Activitatea nr. 3 – „Cum să abordăm pozitiv disciplinarea copilului?” 

Descriere:  În  cadrul  activităţii  „Cum  abordezi  pozitiv  disciplinarea  copilului  de 

vârstă  preşcolară”  cursanţii  vor  exersa  acordarea  atenţiei  pozitive  şi  vor  învăţa 

metode constructive pentru tratarea comportamentelor nedorite ale copiilor (lovirea, 

accesele de furie, refuzul nejustificat, etc.).  
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Activitatea nr. 4 – „Cum însoţeşti copilul pe calea dezvoltării sale?” 

Descriere: Activitatea „Cum însoţeşti copilul pe calea dezvoltării sale” are ca scop 

înţelegerea conceptelor de dezvoltare a copilului de vârstă preşcolară, recunoaşterea 

potenţialelor  întârzieri  în  dezvoltarea  copilului,  practicarea  metodelor  educaţionale 

care încurajează dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului.  
 

Activitatea nr. 5 – „Cum influențează televizorul și internetul viața preșcolarului?” 

Descriere: Părinţii vor conștientiza efectele pe care le au televizorul și internetul 

asupra  dezvoltării  și  sănătății  psihice  a  copilului.  Vor  primi  „Ghidul  părintelui  în 

utilizarea TV&PC de către copil”, autor Alexandra Groza (sursa ‐ Internet).  
 

Activitatea nr. 6 – „Părinţi mai buni, copii mai buni” 

Descriere: Cursanţii îşi vor fixa obiectivele pe care le au de îndeplinit ca rezultat al 

participării  la  cursul  „Cum  pot  să  fiu  un  părinte  mai  bun?”  şi  vor  oferi  feed‐back 

pentru îmbunătăţirea programului. Are loc înmânarea diplomelor.  
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 „DOI PARTENERI,  

ACELAȘI SCOP – EDUCAREA COPILULUI” 

 

 
Prof. înv. preșc. GHEORGHE FLORINA IOLANDA 

Grădinița PN Darza

 

 

După cum bine se știe,  familia  reprezintă  factorul primordial  în educarea unui 

copil  și  educația  începe  în  familie,  de  aceea  legătură  dintre  grădinița  și  mediul 

familial  va  trebui  să  se  întrepătrundă.  Societatea  în  care  trăim  este  într‐o 

permanentă  schimbare  și  presupune  ca  atât  părinții  cât  și  educatoarele  să  aibă  în 

vedere mijloacele  pe  care  le  folosesc  pentru  a  putea  colabora  cât mai  eficient  cu 

copiii,  ei  fiind  foarte  vulnerabili  la  această  vârstă,  influențele  negative  existând 

pretutindeni.  

Parteneriatul dintre grădiniță și familie va duce la o educație solidă a copilului, iar 

prezența  familiei  în  cadrul  grădiniței  va  fi  liantul  între  copil  și  mediul  necunoscut 

inițial.  De  asemenea,  parteneriatul  presupune  construirea  unor  relații  pozitive  între 

familie și grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor.  

„LA MULȚI ANI, MĂMICA MEA!” 

„ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 

„NE JUCĂM, DESPRE ALIMENTE ÎNVĂŢĂM!” 

„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 

„MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS!” 
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„PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ‐FAMILIE, 

CHEIA SUCCESULUI ÎN EDUCAREA COPIILOR” 

– PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL –  

 
Prof. GRIGORE GEORGETA
Grădinița Nr. 17 Târgoviște

Prof. BOROȘ OANA
Grădinița Nr. 17 Târgoviște 

 

 

1. Grupa: „Fluturaşilor voioşi” – 5‐6 ani  
 

2. Durată: Anul școlar 2018 – 2019  
 

3. Argument 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul 

rând familiei sale. Dar, ca primă treaptă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii 

are  o  importanţă  deosebită  în  formarea  personalităţii  tinerei  generaţii  deoarece 

vârsta  copiilor  de  care  se  ocupă  este  cea  a  maximei  plasticităţi  şi  receptivităţi,  a 

deschiderii  largi  către  lume,  a  curiozităţii  nemărginite,  a  motivaţiei  maxime  de  a 

cunoaşte tot ce există în jur.  

Pentru  reuşita  actului  educaţional,  munca  depusă  de  educatoare  trebuie 

continuată, susţinută şi întărită de familie. De aceea, educatoarea trebuie să asigure o 

permanentă colaborare între grădiniţă şi familie şi să‐i convingă pe părinţi să păstreze 

unitatea de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele ale grădiniţei.  

Fără  sprijinul  activ  al  părinţilor,  grădiniţa  nu  poate  realiza  obiectivele 

educaţionale stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. Ceea ce învaţă copilul de 

la educatoare poate să nu aibă importanţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorizează 

suficient  programul.  Experienţa  dovedeşte  că  o  atmosferă  destinsă  între  partenerii 

educaţionali este benefică. De asemenea, existenţa unor reguli comune, cunoscute şi 

fixate împreună, uşurează mult efortul educativ.  

Cunoscând faptul că: fiecare persoană este unică în felul ei, că fiecare părinte are 

stilul propriu de educaţie, convingerile şi valorile sale personale, grădiniţa încearcă să 

stabilească  punţi  specifice  pentru  o mai  bună  comunicare,  pentru  a  educa  cât mai 

bine  împreună,  ea  este  terenul  unor  relaţii  educative  din  care  fiecare  beneficiar  – 

copil, părinte, educator – are de învăţat şi trebuie să se simtă valorizat şi important.  

De  aceea,  prin  acest  Proiect  de  parteneriat  voi  implica  părinţii  în  programul 

educativ încă de la început, permanent, şi nu doar când se ivesc probleme. Astfel, îşi 
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vor  forma  deprinderea  de  a  se  interesa  şi  a  sprijini  activitatea  pe  care  copilul  o 

desfăşoară în grădiniţă.  
 

4. Scopul: 

‐ Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii 
‐ Implicarea  şi  participarea  reală  a  părinţilor  în  activităţile  la  grupă  şi  cele 

extracurriculare 

5. Obiective: 

‐ Menţinerea  unui  contact  permanent  al  familiei  cu  grădinița  pentru 

eficientizarea activităţii;  

‐ Familiarizarea părinţilor cu activitatea copiilor în grădiniţă; 

‐ Asigurarea  schimbului  de  experienţă,  confruntarea  opiniilor  şi  căutarea 

unor soluţii în vederea optimizării activităţii cu copii; 

‐ Participarea  activă  a  părinţilor  la  activităţi  organizate  la  nivelul  grupei  şi 
unităţii  în  vederea  cunoaşterii  gradului  de  evoluţie  al  copilului  (cognitiv, 

motor, socio‐afectiv, verbal); 

‐ Găsirea  unor  soluţii  în  vederea  atragerii  părinţilor  pentru  îmbogăţirea 

bazei materiale a grădiniţei; 

‐ Implicarea părinţilor în activităţi extracurriculare şi participarea acestora la 

stabilirea curriculumului la decizia şcolii (opţionale, extinderi); 

‐ Înţelegerea valorii educative a manifestărilor artistice; 

‐ Implicarea părinţilor în problemele grădiniţei ori de câte ori este nevoie; 
 

6.  Resurse  umane:  Părinţi,  copii,  educatoare,  învăţători,  reprezentanţi  ai 

comunităţii locale 
 

7.  Resurse  materiale:  Materiale  informative  în  domeniul  educaţiei,  reviste  de 

specialitate, psihologia copilului, pedagogie preşcolară, chestionare 
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8. Calendarul acţiunilor 

Nr. 

Crt. 
Tema activităţii  Modalităţi de realizare  Termen 

1. 

„Bun venit la grădiniţă” 

 

 

„Ce așteptări am de la 

copilul meu?” 

- Prezentarea ofertei curriculare;
- Alegerea comitetului de părinţi; 

- Prezentarea Regulamentului de 

ordine interioară; 

- Prezentarea și semnarea 

Contractului educațional 

- Prezentarea evaluărilor inițiale; 
- Chestionare 

19.09.2018 

2. 

„Jocul – activitatea 

dominantă din grădiniţă. 

Importanţa alegerii libere a 

ariilor ludice” 

„Sfaturi pentru tine…de la 

copilul tău! 

‐ Referat prezentat de educatoare

 

 

‐ Dezbatere 
16.10.2018 

3. 
„Bogățiile toamnei” – 

activitate integrată 

- Activitate demonstrativă 
20.11.2018 

4.  „Vine Moş Crăciun!” 

- Program artistic cu ocazia 

sărbătorilor de Crăciun şi de Anul 

Nou.  

20.12.2018 

5. 

„Copilul hiperactiv” – 

caracteristici, modalități 

eficiente de corectare 

comportamentală. 

- Lectorat pentru părinţi
- Invitat consilierul psiho‐pedagog 
Coman Irina 

22.01.2019 

6. 

Prelucrarea metodologiei 

privind cuprinderea copiilor 

la clasa pregătitoare 

- Dezbatere
12.02.2019 

7.  „E ziua ta mămico!”  - Spectacol artistic dedicat mamelor 08.03.2019 

8. 

Activitate practică:  

„Suport pentru ouă de 

Paşte; Încondeiem ouă” 

- Atelier de lucru: părinţi‐copii
‐ Expoziţie cu lucrările realizate   16.04.2019 

9.  „Familia mea iubită!”  - Flash‐mob de ziua familiei 15.05.2019 

10.  „Ziua porţilor deschise” 

- Acţiune cu participarea părinților și a 
altor reprezentanţi ai comunității 

locale 

01.06.2019 
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11.  „Am mai crescut cu un an!”. - Serbare de sfârșit de an şcolar 13.06.2019 

12. 

Consiliere pe teme 

educative; 

Alte forme de colaborare a 

grădiniţei cu familia 

‐ consilierea părinților

‐ consultaţii individuale sau colective; 

‐ curs: „Educați așa!” 

‐ vizite la domiciliul copiilor; 

‐  accesul  părinţilor  la mapa  cu  lucrări 

şi la expoziţiile realizate de copii.  

Miercuri 

Periodic 

 

Anual 

Periodic 

Zilnic 

 

 9. Evaluări: 

‐ Spectacole susţinute de către copii cu diferite ocazii; 
‐ Acțiune extracuriculară: „Ziua porţilor deschise”; 
‐ Expoziţii cu lucrări ale copiilor; 
‐ Discuţii cu părinţii şi completare de chestionare 

 

Concluzii: 

Prin participarea la diversele acțiuni ale grădiniței, părinții: 

‐ au  trăit  stări  afective  pozitive  alături  de  copiii  lor,  de  alți  părinți  și 
educatoare, 

‐ au cunoscut mai bine modul cum se comportă copilul lor în diferite situații 

și locuri, atât cu copiii (de aceeași vârstă și vârste diferite) cât și cu adulții;  

‐ au  înțeles  activitatea  desfășurată  în  grădiniță  și  rolul  acesteia  în 

dezvoltarea copiilor, ajutând la rezolvarea problemelor pe care le au copiii 

lor; 

‐ au socializat cu ceilalți părinți; 
‐ s‐au  simțit  utili  și  și‐au  dezvoltat  un  sentiment  de  apartenenţă  la 

comunitatea grădiniţei; 

‐ au reușit să‐şi cunoască mai bine copilul şi posibilităţile lui; 

‐ prin jocurile de „spargere a gheții” au reușit să comunice intrapersonal, să 

se  cunoască mai bine,  să  capete  încredere  în  ei,  să‐și  analizeze punctele 

forte/slabe; 

‐ și‐au  consolidat  abilitățile  parentale,  simțindu‐se  mai  stăpâni  pe  ei  în 

educarea copiilor,  

‐ au  înțeles  că  respectarea  regulilor  în  cadrul  grupului  de  copii  este 
importantă și trebuie continuată și acasă, fapt care îl va ajuta pe copil să își 

formeze un set de principii morale; 
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... iar copiii: 

‐ au devenit mai autonomi, mai responsabili, încrezători în forțele proprii; 

‐ se  simt  iubiți  și  sprijiniți  în  mod  necondiționat,  ceea  ce  le  dă  o  mare 

siguranță și îi ajută să se integreze în societate; 

‐ și‐au  format  o  imagine  de  sine  pozitivă,  care  va  conduce  la  creșterea 

eficienței în activitățile pe care le vor desfășura în viitor 
 

 

Bibliografie: 

I. Nicolae, A. Secrieru, D. Ștefănescu, „Împreună pentru copii: grădinița și comunitatea”, București, 

2008 

M.  Bucinschi,  A.  Dulman,  G.  Dumitru,  ș.a.,  „Educația  timpurie  și  specificul  dezvoltării  copilului 

preșcolar”, București, 2008 

Alex Mucchielli, „Arta de a comunica ‐ metode, forme, psihologia situațiilor de comunicare”, Editura 

Collegium Polirom, Iași, 2005 
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„ÎMPREUNĂ ESTE MAI UȘOR!” 

– PROIECT DE PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE – 

 
Prof. GRIGORESCU MIHAELA MARGARETA
Grădinița cu PP Nr. 2 Pucioasa, Dâmbovița

Prof. LEAFU LAURA ROXANA 
Grădinița cu PP Nr. 2 Pucioasa, Dâmbovița 

 

 

Argument 

Educația  este  o  acțiune  la  care  contribuie  atât  familia  cât  și  grădinița  ca  prima 

treapta de învățământ și apoi școala și comunitatea. A educa este mult mai greu decât 

a instrui, tocmai de aceea este nevoie de o buna colaborare între grădiniță și familie 

deoarece,  ambele  au  un  rol  deosebit  de  important  în  dezvoltarea  și  formarea 

personalității umane.  

Acest proiect educațional constituie o formă de colaborare și cooperare, care să‐i 

facă pe părinți conștienți, responsabili și activ implicați în educarea copiilor de vârstă 

preșcolară,  în vederea stimulării dezvoltării multilaterale a personalității copiilor și o 

integrare ușoară în școala și în societate.  
 

Rezumatul Proiectului 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect ‐ 2 

Numărul copiilor participanţi la proiect ‐ 20 

Numărul părinților participanţi la proiect ‐ 20 

Resurse: 

‐ umane – copii, cadre didactice, părinți, bunici 

‐ financiare – sponsorizări și donații pentru obținerea rezultatelor propuse, 
creșterea calității actului educativ și a rolului activităților extracurriculare  

‐ Firma SC Nord Trans. SA / Firmă de transport auto  

‐ Părinții copiilor, reprezentați prin Comitetul de Părinți /Grupa „Gărgrițele” 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:  

‐ direcţi:  preşcolari şi cadre didactice  
‐ indirecţi: comunitatea locală, societatea 

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 

‐ peste 90% părinți convinși de necesitatea implicării în desfăşurarea activităţilor 

la  grupă.  Implicarea  părinților,  ne  arată  preocuparea  acestora  pentru  dezvoltarea 

intelectuală,fizică armonioasă și sociala a copiilor.  
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Scopul  proiectului:  Implicarea  activă  și  responsabilă  a  părinţilor  în  dezvoltarea 

copiilor.  
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

‐ Conştientizarea părinţilor cu privire  la rolul  lor  în dezvoltarea şi educarea 
copiilor de vârstă preşcolară; 

‐ Creşterea  implicării  părinţilor  în  activităţile  din  grădiniţă  în  vederea 

atingerii scopului propus; 

‐ Formarea  unor  deprinderi  şi  bune  practici  de  relaţionare  şi  comunicare 

între preşcolari, părinţi şi educatoare.  

‐ Dezvoltarea  unor  atitudini  pozitive  fată  de  problemele  educative  ale 

preşcolarilor, dar şi eliminarea discriminărilor de orice natură.  

‐ Lărgirea  sferei  de  cunoștințe  prin  participarea  la  activități  cu  caracter 
cultural umanitar, ecologic, de voluntariat etc.; 

 

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

Proiectul se adresează copiilor de vârstă preşcolară (între 5‐6 ani) din grupa mare 

„Gărgărițele” 
 

Durata proiectului: 5 luni 
 

Descrierea activităţilor: 
 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii:Elaborare, pregătire, iniţiere,avizare, mediatizare.  

Data/perioada de desfăşurare: 01‐ 20 octombrie 2017 

Obiectiv  specific:  Dezvoltarea  unor  atitudini  pozitive  fată  de  problemele 

educative ale preşcolarilor, dar şi eliminarea discriminărilor de orice natură.  
 

Activitatea nr. 2  

Tema activităţii: „Și tu poți fi Moș Crăciun” 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2017 

Copiii, cadrele didactice, părinți, bunici și invitați ai comunității vor participa la o 

zi  festiva  pentru  bătrânii  asistați  de  la  Azilul  de  bătrâni  din  oraș,  unde  vor  împarți 

daruri  pentru  persoanele  cu  nevoi  speciale.  Darurile  vor  fi  asigurate  de  către 

Comitetul de părinți de la grupa prin donație.  

Obiectiv specific: Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi 

educarea copiilor de vârstă preşcolară; 
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Activitatea nr. 3  

Tema activităţii: „Micii ecologiști” 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2018 

Preșcolarii și părinții acestora vor participa la activitatea de plantare de răsaduri 

de  flori  și/sau puieți  în grădiniţa din curtea unității  și  în grădina  /livada de  la Clubul 

Copiilor /Pucioasa 

Obiectiv  specific:  Lărgirea  sferei  de  cunoștințe  prin  participarea  la  activități  cu 

caracter cultural, ecologic, de voluntariat etc.; 
 

Activitatea nr. 4  

Tema  activităţii:  Festivalul  National  de  dans  „Steluţele  dansului”/Rm.  Sărat 

/înscris în CAEN 

Data/perioada de desfăşurare: mai 2018 

Locul desfăşurării: Casa de Cultura „Florica Cristoforeanu”, Rm. Sărat  

Numărul de participanţi: 12 preșcolari, părinți,bunici și cadre didactice 

Formația  de  dans,,  Flori  de  Iris”  a  grupei  „Gărgărițele”  a  fost  invitată  de  către 

organizatori  să participe  la  concurs. Coordonatorii  formației  vor pregătit un grup de 

majorete și un vals cu eșarfe la categoria 5/6 ani.  

Obiectiv  specific:  Creşterea  implicării  părinţilor  în  activităţile  din  grădiniţă  în 

vederea  atingerii  scopului  propus  și  integrarea  copiilor  de  vârstă mică  în  activitățile 

extracurriculare 
 

Activitatea nr. 5 

Titlul  activităţii:  Festivalul  Național  de  dans  pentru  copii  și  tineret,  Amara  / 

Ialomița  

Data/perioada de desfăşurare:iulie, 2018 

Locul desfășurării: Scena Amfiteatrului 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 12 preșcolari,2 cadre didactice, 

părinți, bunici invitați ai comunității.  

Copiii vor prezenta 2 dansuri de genuri diferite  

Obiectiv  specific:  Creșterea  prestigiului  unității  de  învățământ  prin  participarea 

copiilor la activități extracurriculare înscrise în CAEN.  

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării: 

‐ numărul  copiilor  din  grupul  țintă  care  și‐au  îmbunătățit  performanțele 

educaţionale; 

‐ numărul de copii care au beneficiat de donațiile preșcolarilor din grupă; 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

‐ raport de autoevaluare / raport de activitate întocmit anual; 
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‐ diseminare  în  cadrul  comisiei  metodice/evaluare  internă  prin  analiza 

portofoliului creat; 

‐ monitorizare permanentă de către consilierul educativ de responsabilul de 

comisie metodica și de către conducerea unităţii; 

‐ portofolii; 
Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului): 

‐ Realizarea de materiale informative despre proiect şi activităţile sale; 

‐ Realizarea inventarului de bune practici din cadrul proiectului; 
‐ Noi iniţiative de proiecte naţionale şi internaţionale 

Promovarea,mediatizarea și implementarea proiectului 

‐ Promovarea obiectivelor proiectului și a acțiunilor derulate se va  face pe 

facebook prin realizarea unor albume de fotografii, mediatizarea în presa 

locală.  

‐ Pe parcursul derulării proiectului se vor organiza expoziţii, iar la final se va 
realiza un C.D. cu aspectele importante din cadrul proiectului.  
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RELAȚIA ȘCOALĂ‐FAMILIE‐GRĂDINIȚĂ. 

ROLUL PARTENERIATULUI DINTRE ACESTEA 

 

 
Prof. înv. preșc. HOANCIA LILIANA 

Grădinița cu PP „Micii Cercetași”, Botoșani 
 

 

Conform  principiului  educației  timpurii,  educația  este  centrată  și  pe  nevoile 

familiilor  și  se  impune  pentru  acest  lucru  crearea  unor  parteneriate  cu  familia. 

Participarea  familiei  la  organizarea  și  desfășurarea  activităților  din  cadrul 

parteneriatelor este necesară în primul rând pentru determinarea specificului familiei, 

identificarea reperelor culturale și ale nevoilor acesteia dar și identificarea resurselor 

și competențelor ale acestora.  

Important  este  și  sprijinul  familiei  în  evaluarea  și  dezvoltarea  programelor 

educative, părerea lor despre acest gen de activități putând descrie impactul social pe 

care l‐au avut activitățile derulate. Odată ce relația grădiniță – familie s‐a stabilit, este 

important  stabilirea  unui  plan  etapizator  al  procesului  de  separare,  reducându‐se 

astfel efectele negative asupra copilului și a familiei.  

Deși  grădinița  nu  pace  parte  din  sistemul  de  învățământ  obligatoriu,  părinții 

trebuie  să‐i  acorde  atenția  cuvenită  întrucât  își  desfășoară  activitatea  respectând 

particularit  6  ani,  urmărind  realizarea  unor  obiective  clare  și  precise  stabilite  de  un 

curriculum atent monitorizat.  

La  grădiniță  copilul  învață  dar  „învățarea”  lui  este  un  joc  cu  dirijori  din  umbră: 

educatori, familie, comunitate.  

„Gândirea sa are caracter global,  intuitiv,  în sensul că el nu percepe ansambluri 

concrete, ci situaţii prea puţin diferențiate, nu este capabil  încă de analiză şi sinteză, 

nu  ştie  să  scrie  şi  să  povestească  după  criterii  logice,  nu  îşi  exprimă  sentimentele 

concludent, dar fabulează şi inventează, are tendinţa de a crede că fiinţele şi obiectele 

există pentru  folosinţa  şi  interesul  său  şi este egocentric. Copilul gândeşte,  în primul 

rând cu ochii, cu urechile, cu mâinile, cu corpul, dar, treptat  începe să gândească tot 

mai mult prin cuvinte.” (I. Mihăilescu, 2006) 

Învățându‐i  pe  copii  să  coopereze,  grădinița  le  deschide  calea  către  succes, 

dezvoltându‐le  curajul,  răbdarea,  creativitatea,  încrederea  în  forțele  proprii, 

independența și autonomia, iar „părinţii trebuie să‐şi perceapă, în mod realist, copilul 

aşa cum este”. (Revista învăţământul preşcolar,2009).  
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Grădinița  cunoscând  nevoile  copilului  preșcolar,  colaborează  cu  instituțiile 

publice,  acestea  la  rândul  lor  acordând  o  mare  importanță  educației  timpurii  prin 

derularea  de  programe  destinate  copiilor.  Fără  sprijinul  unor  instituții  ca:  Poliția 

Comunitară. Direcția  de  Sănătate  Publică,  Biserica  și multe  alte  instituții,  activitatea 

didactică ce urmărește conducerea copiilor către succes, nu ar  fi derulată  în condiții 

optime.  

Prin acțiunile desfășurate cu cei de la ISU, copiii au dobândit cunoștințe prețioase 

despre  incendii,  modul  de  prevenire  al  acestora,  despre  efectele  devastatoare  ale 

focului nesupravegheat.  

Întâlnirea  cu  polițistul  de  la  Circulația  Rutieră,  preșcolarii  au  avut  prilejul  să‐și 

testeze  și  să‐și  îmbogățească  cunoștințele  despre  ce  înseamnă  să  circulăm  corect, 

reguli de circulație, urmările nefaste ale necunoașterii sau nerespectării acestor reguli. 

Vizita polițistului de proximitate a însemnat o discuție despre conduita morală pe care 

trebuie să o aibă orice om și efectele acțiunilor cu caracter negativ. Toate activitățile 

au avut un suport de fapte și  întâmplări din care preșcolarii au avut de  învățat și de 

luat aminte.  

Parteneriatele cu medicul de familie, cu medicul stomatolog au avut un puternic 

impact asupra copiilor dar și al părinților. Adesea părintele îl învață să mănânce dar nu 

și cât, cum sau ce trebuie să mănânce.  Întâlnirile cu medicul  le‐a dat posibilitatea să 

afle ce  înseamnă să mănânci  sănătos, ce  înseamnă să ai un stil de viață sănătos, un 

corp dezvoltat armonios și mai ales cât de prețioasă este „SĂNĂTATEA”.  

Biserica a fost și este o altă instituție care îi ajută pe copii să devină mai buni, mai 

toleranți,  să‐și  formeze  o  atitudine  pozitivă,  de  iubire  față  de  semenii  lor.  Ducând 

copiii la biserică reușim să formăm spiritul credinței și să păstrăm obiceiurile creștine.  

Prezența părinților alături de copiii lor în sala de grupă, pentru desfășurarea unor 

activități,  le dă acea siguranță și bucurie de care are nevoie copilul pentru a se simți 

protejat  și  sprijinit.  Participând  la  activități  comune  cu  copii,  părinții  vor  avea 

cunoștințe exacte despre evoluția copilului, despre cum se comportă în colectivitate, 

cum reacționează în prezența adulților dar mai ales au gustat din bucuria reușitei prin 

efort reunit „părinte – copil”.  

Existența unor reguli comune ce sunt fixate împreună cu copiii și părinții și sunt 

respectate  atât  în  cadrul  grădiniței  cât  și  acasă,  reprezintă  o  reușită  a  actului 

educațional.  Grădinița  trebuie  să  fie  partenerul  educativ  al  familiilor  copiilor  din 

unitate și  să solicite acestea  la  luarea unor decizii  cu privire  la educație, manifestări 

ale activităților din cadrul grădiniței.  

Relațiile  ce  se  stabilesc  între  familie,  grădiniță  și  comunitate  susțin  actul 

educațional  destinat  copiilor  iar  stabilirea  unor  parteneriate  între  cei  trei 
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„parteneri”:grădiniță,  familie,  comunitate  conduc  la  nașterea  unor  responsabilități 

pentru fiecare dar canalizate spre un o singură țintă, „copilul”.  

Copilul este sensibil și afectat de cele mai multe ori la orice schimbare apărută în 

viața lui. Întâlnirea cu școala va fi o nouă experiență pentru el și de aceea pentru a fi 

obișnuit  cu  acest nou mediu  se  impune o  strânsă  colaborare  a  celor două  instituții: 

grădină și școală dar și implicarea părinților. Acest lucru nu se poate realiza decât prin 

parteneriate  între  instituțiile  implicate.  În acest mod copiii  vor putea dezvolta relații 

cu copii mai mari decât ei (școlarii) care le vor împărtăși din experiența lor, le vor trezi 

interesul  pentru  cunoaștere,  pentru  unele  acțiuni  din  care  vor  învăța  lucruri  noi  și 

interesante necunoscute de ei încă.  

Familiarizarea cu mediul școlar îi va ajuta pe mai târziu iar atunci când vor trebui 

să meargă  la  școală nu vor mai  încerca acel sentiment puternic de emoție sau  frică. 

Activitatea fundamentala de  învățare a copiilor fiind  jocul, acesta, prin sarcinile sale, 

implică activitățile de  învățare ale copiilor,  familiarizându‐i astfel cu activitățile ce se 

vor desfășura în școală. Pentru reușita acestor activități este nevoie de implicare celor 

trei  factori:  grădiniță‐școală‐familie  prin  reprezentanții  lor:  educatoare,  învățătoare, 

părinți, copii.  

La  grupa  mare,  care  este  și  anul  pregătitor  pentru  școală,  se  impune  o  mai 

strânsă  legătură  a  relațiilor  între  aceștia.  Prezența  învățătoarei  din  când  în  când  în 

rândul preșcolarilor, prezentarea școlii și a ambientului ei,  implicarea preșcolarilor  în 

activități  alături  de  colegii  deja  școlari,  reprezintă  un  start  mai  bun  către  viața  de 

școlar. Debutul școlar nu înseamnă că preșcolarii trebuie să știe în momentul venirii la 

școală  să  scrie  și  să  citească,  ci  să  perceapă  școala  ca  pe  un  loc  frumos,  interesant 

unde poate învăța multe lucruri.  

Activitățile desfășurate  la grădiniță formează preșcolarilor competențe necesare 

viitoarei  activități  școlare  dar  solicitările  școlii  sunt  diferite  de  cele  ale  grădiniței. 

Datorită  relațiilor de parteneriat stabilite  între grădiniță și  școală, se poate  interveni 

pentru acomodarea preșcolarilor. Invitând învățătoarea să desfășoare unele activități 

cu aceștia, ulterior copiii nu vor observa prea mult aceste schimbări, ei fiind oarecum 

familiarizați  iar  transformările  pe plan  cognitiv,  afectiv  și motivațional  se  vor  derula 

firesc.  

Însăși activitățile desfășurate la grădiniță cu educatoarea, vor avea în ultimul an 

(grupa mare)  un  caracter mai  concret,  vizând  trecerea mai  ușoară  de  la  stadiul  de 

preșcolar la stadiul de școlar. Acest lucru necesită analiza celor două statute și depind 

de frecventarea grădiniței de către copil, modul cum educatoarea amenajează spațiul 

educațional,  specificul  activităților  desfășurate.  Toate  aceste  modificări  vor  fi 

comunicate  și  familiei  cu  care  se  va  ține  o  permanentă  și  strânsă  legătură. 

Desfășurând  activități  împreună  cu  ei  și  viitoarea  lor  învățătoare,  părinții  dar  și 
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preșcolarii  vor  fi  familiarizați  cu noțiunea de  școală  și  ce  implică ea. Ei  vor  trebui  să 

accepte și să respecte cerințele grupului cu care vor veni în contact.  

Activitățile  la  care  va  participa  viitoarea  învățătoarea  alături  de  preșcolari  și 

părinți vor  fi  legate de teme ca:  relațiile  între membrii  familiei,  relațiile de prietenie 

ale copiilor, școală și gânduri de viitor școlar, păreri despre modul cum și‐ar dori ei să 

fie  la  școală,  cum  și‐ar  dori  să  arate  învățătoarea  lor,  etc.  Cele mai  productive  sunt 

activitățile desfășurate sub formă de vizită la școală. În acest mod preșcolarii vor face 

cunoștință  cu  școlarii.  Vor  fi  familiarizați  cu  orarul  școlar,  vor  face  cunoștință  cu 

manualele și rechizitele necesare unui școlar.  

Deși  educatoarea  și  învățătoarea  desfășoară  activități  în  colaborare,  familia 

trebuie  înștiințată  și  instruită  despre  cum  să  facă mai  ușoară  adaptarea  copilului  la 

mediul  școlar.  Educația  începe  de  la  nașterea  copilului  și  trebuie mereu  dezvoltată 

dacă  vrem  să  asigurăm  succesul.  Așadar  educația  dată  de  familie  este  hotărâtoare 

într‐o bună evoluție școlară a copiilor. Primii pași spre intrarea în viață copilul îi învață 

de la părinte, acesta fiind primul său educator.  

Conform  curriculumului:  „principala  răspundere  pentru  protecția,  creșterea  și 

dezvoltarea  copiilor  îi  revine  familiei  și  ca  atare,  familia  este  îndreptățită  să 

beneficieze de toată protecția și sprijinul de care are nevoie” ( PRET, 2009, 26).  

Educatoarea  este  cunoscătoarea  nevoilor  preșcolarilor  și  știe  că  este  necesară 

implicarea părinților  în activitățile desfășurate  ca  și parteneri  educaționali.  Părintele 

poate fi atras către grădiniță prin:  

‐ invitații  la  activități  unde  li  se  prezintă  importanța  pregătirii  copilului 

pentru școală; 

‐ la începerea unui proiect tematic, prezentându‐le temele și activitățile ce 

vor fi derulate; 

‐ sugerarea unor jocuri de către educatoare părinților, aceștia  la rândul  lor 
determinând copiii să respecte regulile prin joc (astfel părinții vor petrece 

timp prețios cu copiii lor); 

‐ analiza  portofoliilor  de  lucru  de  către  părinți  pentru  analiza modului  de 

realizare; 

‐ periodic, întâlniri și discuții individuale, în funcție de nevoile fiecăruia.  
Părinții trebuie să cunoască cauza greșelilor copiilor înainte de a lua unele decizii. 

Aceștia  trebuie  să‐l  determine  pe  copil  să  înțeleagă  că  atitudinile  lor  sunt  bine 

voitoare.  Atunci  când  greșește,  un  copil  de  3‐4  ani  nu  conștientizează  dar  părintele 

trebuie să‐l îndrume cu blândețe și pricepere pentru a fi înțeles de copil. Făcându‐l pe 

copil să fie conștient de greșeala sa, părintele  îl va determina să nu mai repete acea 

greșeală.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia, dincolo de cuvinte... 

 

 85

Așadar,  părinții  trebuie  să  aibă  în  vedere  că  procesul  educativ  al  copilului  ține 

cont și de particularitățile de vârstă și individuale ale copilului și faptul de a fi implicați 

în toate formele de activități desfășurate de grădiniță și școală îi va face răspunzători 

de  buna  îndeplinire  a  responsabilităților  de  părinte  ce  contribuie  la  formarea, 

dezvoltarea și educarea personalității propriilor copii.  
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PARTENERIATUL FAMILIE‐GRĂDINIŢĂ 

 
Prof. ILINA IONELIA

Grădinița Nr. 30 București
Prof. SOARE IRINA

Grădinița Nr. 30 București 
 

 

Rezultatele  unor  cercetări  recente  au  demonstrat  că  dezvoltarea  copilului  este 

influenţată  în  proporţie  de  peste  70%  de  către  familie.  Responsabilitatea  creşterii 

copilului  revine  cu  prioritate  părinţilor,  care  oferă  copilului  îngrijirile  de  bază, 

siguranţă, căldură emoţională, îndrumare, înţelegere.  

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi  izolată, separată de alte influenţe 

educative  ce  se  exercită  asupra  copilului  şi  mai  ales,  de  cea  din  familie.  Educaţia 

trebuie  să  se  manifeste  permanent  ca  o  acţiune  coerentă,  complexă  şi  unitară  a 

grădiniţei şi familiei.  

Grădinița inserează copiii, părinții și profesorii, ca parteneri uniţi printr‐o spirit de 

explorare  a  societăţii  cunoaşterii  pentru  realizarea  obiectivului  comun  de  a  oferi 

fiecărui elev o educație internațională de cea mai înaltă calitate.  

Într‐o sală de clasă, părinții sunt bineveniţi ca parteneri, cu rol important şi clar în 

sprijinul grădiniței şi a propriilor copii. Ei sunt informați și implicați în actul de învăţare 

al copiilor lor.  

Părinţii  sunt  informaţi  de  oferta  curriculară  a  grădiniței  şi  despre  modul  de 

realizare  al  acestuia  în  cadrul  şcolar,  fiind  definit  ca  un  program  echilibrat  de 

concepte, cunoștințe, abilități, atitudini și acțiuni pentru copii în realizarea unui profil 

al adultului  ideal, al unui ideal educațional național și  internațional. Grădinița vine în 

sprijinul  părinţilor  prin  răspunsurile  oferite  părinţilor  la  un  set  de  întrebări  posibile. 

Acestea sunt următoarele: 
 

 Ce învaţă copilul meu? 

Grădinița  a  proiectat  un  curriculum  transdisciplinar  care  atrage  disciplinele 

individuale împreună într‐un întreg coerent, păstrând în același timp esența fiecăreia 

dintre ele.  

Copilul va: 

‐ Elabora o înțelegere profundă a conceptelor importante; 

‐ desfășura activități de explorare  în multiple domenii de cunoaștere, cu o 

semnificație importantă la nivel local și la nivel global; 

‐ dobândi și practica o gamă variată de abilități esențiale; 
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‐ vor fi încurajați să dezvolte atitudini pozitive față de învățare, de mediu și 

alţi oameni; 

‐ avea posibilitatea de implicare în acțiuni sociale responsabile.  
 

 Cum voi şti ce face şi ce învaţă copilul meu? 

Grădinița  promovează  utilizarea  unei  game  variate  de  strategii  de  evaluare 

concepute pentru a oferi o imagine clară asupra progresului copilului dumneavoastră. 

Acest progres va fi raportat părintelui sau tutorelui în mod regulat, atât oral cât și în 

scris. Părinţii sunt încurajați să joace un rol activ în sprijinirea învățării copilului lor.  
 

 Cum pot sprijini învăţarea copilului meu? 

Grădinița vede învățarea ca un parteneriat între copil, părinte și școală. Gradul de 

implicare al părinților poate varia de  la școală  la școală, dar  fundamentele de sprijin 

parental rămân aceleași.  

Puteți ajuta copilul dumneavoastră prin: 

‐ menținerea contactului permanent cu grădinița și pe viitor cu școala; 

‐ schimbul de cărți cu copilul dumneavoastră; 

‐ sprijinirea limbii materne a copilului dumneavoastră; 

‐ asistarea  copilului  dumneavoastră  în  desfăşurarea  proiectelor  de 

cercetare; 

‐ participarea  la  sesiuni  de  informare/formare  despre  curriculumul 

preşcolar şi participarea la conferinţe părinte / profesor; 

‐ Asigurarea unui cadru adecvat şi stabil pentru a face temele.  

Curriculumul preșcolar încorporează o serie de strategii de evaluare, înregistrare 

și  raportare  a  rezultatelor  proceselor  de  învăţare,  astfel  încât  părinții  să  primească 

informații clare cu privire la progresele copiilor lor.  

Relaţia  dintre  grădiniţă  şi  familie  este  foarte  strânsă,  informarea  dintre  ele 

realizându‐se la nivelul amândurora,în dublu sens. Coroborarea datelor obţinute sunt 

analizate şi prelucrate, urmând a se lua cele mai bune soluţii pentru copii şi creşterea 

şi dezvoltarea acestuia. Nu de puţine ori specialiştii şcolii oferă soluţii pentru familiile 

aflate în dificultate, devenind astfel o comunitate care se respectă şi se ajută reciproc.  
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GRĂDINIŢA, A DOUA CASĂ A COPILULUI 

 

 
Prof. înv. preşc. ILIUŢĂ AURELIA 

Grădiniţa Drăgăeşti Pământeni, Dâmboviţa 
 

 
Copilul nu este un adult  în miniatură,  ci  el  este 

un „candidat la maturizare”. (H. Pierot) 

 

 

Mediul  familial  ocupă  un  loc  central  în  multitudinea  factorilor  determinanţi  ai 

evoluţiei individului., deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative care se 

exercită  asupra  lui.  Copilul  trebuie  socializat  şi  modelat,  iar  fundamentarea 

personalităţii  sale  se  realizează,  în mare măsură,  în  interiorul  familiei  acestuia,  care 

concentrează  primul  său  univers  afectiv  şi  social.  Trăsăturile  şi  coordonatele 

personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod 

direct,  nemijlocit,  de  către  copil  în  mediul  său  familial.  La  vârstele  mici,  adaptarea 

copilului  se  realizează  prin  imitaţie,  acesta  raportându‐se  permanent  la  persoana 

adulţilor.  Primul  model  oferit  copilului  este  familia  sa,  iar  calitatea  relaţiilor  copil‐

părinţi vor marca profund evoluţia copilului. După familie, grădiniţa constituie prima 

experienţă  de  viaţă  a  copilului  în  societate.  Această  instituţie  îl  aşază  într‐un  cadru 

nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte 

care‐i  stimulează gustul pentru  investigaţie şi acţiune,  îl provoacă să se exprime şi  îi 

propune,  incipient,  angajarea  în  relaţiile  sociale  de  grup.  Adaptându‐şi metodele  la 

formele  particulare  ale  vieţii  mentale  ale  copilului,  grădiniţa  încearcă  să  răspundă 

specificului activităţii  fiecărei vârste şi  să  identifice mijloacele şi activităţile necesare 

pentru  o  dezvoltare  complexă  a  forţelor  infantile  în  vederea maturizării  lor.  Copilul 

preşcolar începe să‐şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei 

el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. 

De  la  intrarea  în  grădiniţă  copilul  realizează  o  adaptare  la  un  anumit  ritm  al  vieţii 

cotidiene.  Este  vorba  de  încadrarea  şi  respectarea  unui  anumit  program.  Educaţia 

făcută de primii educatori – părinţii ‐ ca şi cea a grădiniţei, se răsfrâng asupra tuturor 

laturilor personalităţii  copilului,  în  funcţie de particularităţile de vârstă şi  individuale 

ale acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi  trebuinţele şi dorinţele  lui.  În 

acelaşi timp şi grădiniţa, ca primă instituţie care se conduce după principii şi metode 

ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului. Investită cu această nobilă şi 
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plină  de  răspundere  sarcină,  educatoarea  grupei  trebuie  să  cunoască  specificul 

fiecărui  stadiu  de  dezvoltare  a  copilului,  disponibilităţile  intelectuale,  precum  şi 

particularităţile  lui  temperamentale  şi  caracteriale.  Ea  se  preocupă  de  socializarea 

preşcolarului  prin  integrarea  în  mediul  grădiniţei,  dar  îi  oferă  prilejul  să  cunoască 

mediul  înconjurător  organizând  vizite  în  împrejurimile  grădiniţei,  în  instituţii  şi  la 

locurile  de  muncă  ale  părinţilor.  În  acest  timp,  aceasta  poate  observa  cum  se 

comportă  copiii  nu  numai  la  grădiniţă  ci  şi  în  afara  grădiniţei.  Având  în  vedere 

particularităţile  lor de vârstă şi  ţinând seama de temperamentul  lor, educatoarea va 

putea acţiona diferenţiat astfel încât eficienţa demersului său educativ să fie optimă. 

Treptat şi cu răbdare, cultivându‐le  încrederea  în propriile posibilităţi,  folosind  jocul, 

educatoarea  participă  la  dezvoltarea  personalităţii  copiilor.  Pentru  a  răspunde 

standardelor  impuse  de  comunitate  în  ceea  ce  priveşte  valorile  şi  responsabilităţile 

familiei, vis‐a‐vis de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor iniţiative de 

organizare  a  unor  cursuri  sau  programe  pentru  copii  şi  părinţi,  majoritatea 

susţinându‐se  în cadrul grădiniţei de către educatoare. Ex: „Educăm aşa!”, „Şotron 2 

în grădiniţă”, „Cercul Siguranţei”, „Prietenii naturii”.  

Aceste  cursuri  sau  programe  încearcă  să  răspundă  experienţelor  părinţilor  sau 

viitorilor  părinţi  în  ce  priveşte  abilităţile  necesare  creşterii  şi  educării  copilului.  Cu 

intenţia ca fiecare copil să beneficieze de educaţie şi instrucţie conform posibilităţilor 

şi  particularităţilor  sale,  părinţii  trebuie  antrenaţi  în  acest  demers.  Astfel,  se  pot 

comunica  părinţilor  concluziile  observaţiilor  făcute,  atrăgându‐le  atenţia  asupra 

părţilor bune ale personalităţii copiilor, dar şi asupra aspectelor ce trebuie înfrânate, 

stopate, ori călăuzite spre altă direcţie. Familia îl pregăteşte pe copil pentru integrarea 

în grădiniţă, orientându‐l spre  lumea cunoaşterii, a activităţilor curente,  iniţiindu‐l  în 

deprinderi fundamentale. Fără o susţinere afectivă, fără un ansamblu de activităţi, de 

achiziţii  şi  experienţe,  întâlnirea  copilului  cu  grădiniţa  va  fi  cu  atât mai  violentă,  iar 

procesul de instruire şi educaţie ar deveni inoperant. Se ştie că familia reprezintă una 

din  cele mai  vechi  forme de  comunitate umană,  ce asigură menţinerea  continuităţii 

biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul 

siguranţei, menţinerii și dezvoltării personalităţii.  

Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare 

a  lui  în  lume.  Pentru  a‐şi  îndeplini  acest  rol  familia  trebuie  să  se  deschidă  lumii, 

oferind  copilului  posibilitatea  de  a  pătrunde  în  ea.  Familia  este  primul  iniţiator 

sociocultural  al  copilului.  Aici  se  pun  bazele  incipiente  ale  dezvoltării  intelectuale, 

morale, estetice, fizice şi sociale ale copilului. Modul de exercitare a rolului părinţilor, 

reglarea  raporturilor  dintre  membrii  familiei,  grija  faţă  de  bunurile  comune, 

organizarea vieţii de la micile treburi gospodăreşti la activităţile recreative şi creative, 

atenţia care se acordă fiecărui membru al familiei sunt percepute şi trăite de copil în 
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mod  diferit,  la  fiecare  vârstă.  După  numărul  şi  ierarhia  membrilor  familiei  care‐i 

alcătuiesc  o  anume  constelaţie,  fiecare  familie  se  impune  ca  o  matrice  a  devenirii 

personalităţii fiecărui membru al său.  

În relaţiile dintre părinţi şi copii, singura atitudine părintească validă este cea de 

acceptare,  de  respect  faţă  de  personalitatea  în  formare  a  copilului,  faţă  de 

sentimentele şi nevoile sale. Atitudinea părinţilor trebuie modelată în raport de vârsta 

şi  temperamentul  copiilor,  de  la  dragoste,  protecţie,  acceptare  şi  îndrumare  către 

cooperare,  angajare  reciprocă  la  viaţa  familială  cu  recunoaşterea  unei  minime 

independenţe.  Familia  trebuie  convinsă  că  o  bună  educaţie  în  familie,  şi  nu  numai, 

depinde de stilul de viaţă al acestei, iar măsurarea efectelor influenţelor educative în 

funcţie  de  timpul  acordat  de  părinţi  copilului  este  o  practică  greşită.  Întotdeauna 

ambianţa,  climatul  de  familie,  influenţează  în  raport  cu  natura  sa,  personalitatea 

copilului.  

Activitatea  cu  părinţii,  ca  parteneri,  pentru  a  asigura  dezvoltarea  copilului  în 

programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 

respect  de  sine,  încredere  în  competenţele  lor,  făcându‐i  mai  buni.  Grădiniţa  este 

prima treapta a sistemului de învăţământ, de aceea susţin ideea de a implica părinţii 

în  programul  educativ  încă  de  la  început,  căci  doar  aşa  îşi  vor  forma  deprinderi  de 

parteneriat cu grădiniţa și, implicit, cu educatoarea. Parteneriatul grădiniţă‐familie se 

referă  la  construirea  unor  relaţii  pozitive  între  familie  şi  grădiniţa,  la  o  unificare  a 

sistemului  de  valori  care  poate  avea  un  efect  benefic  asupra  copiilor,  atunci  când 

aceştia văd educatoarea sfătuindu‐se cu părinţii. Toţi părinţii au nevoie de informaţii 

de  bază  referitoare  la  copiii  lor.  Ei  trebuie  informaţi  despre  scopul  de  bază  al 

programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în luarea deciziilor. 

Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia pe care o 

are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora 

modul în care îşi pot ajuta copiii acasă.  

Parteneriatul, asigurarea coerenţei influenţelor educative şi ale tuturor factorilor 

care  acţionează  asupra  copiilor  este  un  deziderat  major  şi  trebuie  să  se  realizeze. 

Problemele pe care le implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin în grădiniţă 

pot avea dificultăţi de adaptare, atât  în sensul socializării, cât şi din punct de vedere 

intelectual,  estetic,  fizic.  Cauzele  acestora  se  pot  identifica  de  către  educatoare, 

împreună  cu părinţii. Atât părinţii  copiilor  cu dificultăţi,  cât  şi  ai  celor  cu dezvoltare 

firească, este bine să fie consultaţi pentru a stabili programe educative, în care să se 

implice şi familia. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme 

în  care  activitatea  propusă  conduce  la  creşterea  şi  educarea  copilului  prin 

armonizarea  celor  doi  factori  educativi:  şedinţe  cu  părinţii, mese  rotunde,  teme  de 
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educaţie, în special materiale ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către 

părinţi; participarea la activităţi, plimbări, excursii, alături de copiii lor, serbări.  

Grădinița este un  important mediu de socializare unde copiii  interacționează cu 

alți  copii  dar  și  cu  adulții  într‐un  cadru  plăcut  adecvat  nevoilor  individuale  ale 

acestora. Copilul preșcolar începe să‐și definească treptat începutul personalității sale. 

În  cadrul  grupei  el  trăiește  prima  experiență  a  vieții  în  colectivitate,  a  vieții  sociale. 

Dezvoltarea psiho‐fizică a copilului la această vârstă depinde atât de cadrele didactice 

cât și de părinți. Tocmai de aceea pentru a avea rezultate  în desfășurarea actului de 

educație este foarte importantă colaborarea factorilor importanți din viața copilului și 

anume  grădiniță‐familie.  Familia  educă  hărnicia,  cinstea,  sinceritatea  iar  grădinița 

completează  educația  primită  de  copii  în  familie  astfel  formând  un  tot  unitar  care 

lucrează împreună pentru un scop bine definit.  

Sunt  multe  modalități  de  colaborare  între  familie  și  grădiniță:  discuții  zilnice, 

consilierea  părinților,  serbări,  implicarea  părinților  în  diferite  proiecte.  Participarea 

activă a părinților în activitățile din grădiniță creează copiilor sentimente de siguranță 

și  fericire.  Copilul  poate  demonstra  ce  știe  și  se  poate  mândri  cu  realizările  lui  iar 

părinții  pot  observa  progresele  acestora.  Aceste  activități  aduc  bucurie  în  rândul 

copiilor  și  al  părinților  prin  rezultatele  obținute  din  efortul  reunit  și  plăcerea  de  a 

petrece timp împreună.  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

DIN CADRUL PARTENERIATULUI CU FAMILIA 

 
Prof. înv. preșc. ÎMPĂRĂȚEL MĂDĂLINA

Grădinița cu PP nr. 1 Târgoviște 
Prof. înv. preșc. PRIPU NICOLETA 
Grădinița cu PP nr. 1 Târgoviște 

 

 

Termenul  de  parteneriat  educaţional’’  este  dezbătut  de  mulţi  specialişti  în 

domeniul pedagogiei şi este bazat pe premisa că partenerii, cei care sunt implicaţi în 

educaţia copiilor, au un obiectiv comun, acţionează în aceeaşi direcţie, au un spirit de 

iniţiativă, de reciprocitate, au abilitatea de a asculta, deţin competenţe şi valori, sunt 

pregătiţi profesional pentru acest demers educaţional. Aceşti parteneri au sarcina de 

a  depune efort  în  ceea  ce  priveşte derularea  activităţilor  din  cadrul  parteneriatului. 

Părinţii,  grădiniţa,  şcoala,  comunitatea,  toţi  partenerii  implicaţi,  au  dorinţa  de  a‐i 

sprijini  pe  copii  în  educarea  şi  dezvoltarea  lor.  Profesorii  pot  oferi  cadrul  care  să 

încurajeze  dezvoltarea  comportamentelor  de  parteneriat  la  părinţi.  Cu  alte  cuvinte, 

factorii  implicaţi  în  procesul  de  educare  a  copilului:  familia,  grădiniţa,  şcoala, 

comunitatea,  colaborează  şi  furnizează  cele mai  bune  resurse  şi  experienţe  posibile 

pentru a îmbunătăţi educaţia copiilor preşcolari.  

Parteneriatul  grădiniţă‐familie  are  în  vedere  continuarea  de  către  familie  a 

activităţilor desfăşurate în grădiniţă şi încurajarea acestuia în ceea ce priveşte reuşita 

şcolară. Copilul este dispus la schimbare şi încearcă să rezolve problemele apărute aşa 

cum  ştie,  cum  a  învăţat  pe  parcursul  anilor.  De  aceea  are  nevoie  de  susţinere  din 

partea  părinţilor,  educatoarelor,  a  tuturor  membrilor  care  se  află  în  jurul  lui. 

Parteneriatul  educaţional  presupune  în  primul  rând  comunicare  eficientă  între  toţi 

partenerii implicaţi.  

Dezvoltarea  unor  parteneriate  eficiente  între  grădiniţă‐familie  presupune  o 

relaţie deschisă între aceşti doi membri: educatoare‐părinte, care să le ofere acestora 

posibilitatea de a adresa  întrebări, de a‐şi  spune punctul de vedere  în  legătură cu o 

situaţie dată, de a‐şi exprima dorinţele dar şi îngrijorările, de a participa activ în luarea 

deciziilor.  Lawrence‐Lightfoot  consideră  că  în  relaţia  familie‐grădiniţă  părinţii  îşi 

doresc  o  persoană  care  să  aibă  grijă  de  copil,  respect  şi  să  fie  consideraţi  membri 

eficienţi  ai  echipei  educaţionale,  să  vadă  că  opiniile  le  sunt  respectate  şi  folosite  în 

crearea mediului educaţional, competenţă din partea profesioniştilor care furnizează 

servicii educaţionale, o relaţie apropiată cu profesioniştii. (Knopt H.T., Swick K.J, 2007, 

pp 291‐296). Implicarea părinţilor în educaţia copiilor presupune în esenţă activităţile 
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recreative,  educative  pe  care  aceştia  le  desfăşoară  împreună  cu  copiii  lor,  această 

implicare  fiind  dependentă  de  mediul  educaţional  al  grădiniţei.  Dacă  familia 

colaborează  cu  grădiniţa,  participă  la  toate  activităţile  propuse  în  cadrul 

parteneriatului educaţional, se va constata mai târziu succesul şcolar al copilului.  

Programul  educațional  „Școala  altfel”  este  un  bun  prilej  de  colaborare  și 

comunicare  cu  părinții,  lucru  care  duce  la  îmbunătățirea  colaborării  cu  familia  și 

asigurarea unei evoluții favorabile a copilului preșcolar.  

Activitățile  desfășurat  în  cadrul  acestei  săptămâni,  a  fost  stabilit  împreună  cu 

părinții  grupei,  acestea  contribuind  în  mare măsură  la  dezvoltarea  competenței  de 

învățare și a abilităților socio‐emoționale în rândul copiilor preșcolari.  

Oportunitățile oferite de program au  fost multiple,  atât  cadrele didactice  cât  și 

preșcolarii și părinții lor au avut un spațiu de experimentare și au fost încurajați să își 

manifeste  creativitatea  și  să  îmbine  într‐un mod  atractiv  teoria  cu  aplicațiile  ei  din 

viața  de  zi  cu  zi,  învățarea  cu  preocupările  individuale  într‐un  context  favorabil 

dezvoltării socio‐emoționale.  

Grupa Mică  „C” –  Fluturaşii,  în  cadrul programului educațional  „Şcoala altfel”  a 

derulat activităţile următoare: 

 LUNI, 22 octombrie 2018 – Educaţie culturală 

În  prima  zi,  personajul  Peter  Pan  i‐a  vizitat  pe  preşcolarii  de  la  grupa 

Fluturaşilor.  Preşcolarii  au  fost  foarte  încântaţi  de  personajul  care  i‐a 

vizitat şi de aceea s‐au distrat şi s‐au jucat împreună.  

 MARŢI, 23 octombrie 2018 – Educație ecologică 

În  cea  de‐a  doua  zi  din  săptămâna  „Școala  altfel”,  preșcolarii  grupei 

Fluturașii au ieșit în curtea grădiniței și au colectat gunoaiele.  

 MIERCURI, 24 octombrie 2018 – Educaţie culturală 

În cea de‐a treia zi, preşcolarii au vizionat o piesă de teatru în grădiniţă.  

 JOI, 25 octombrie 2018 – Educaţie pentru sănătate 

În  ziua  de  joi,  preşcolarii  au  adus  de  acasă  legume  proaspete.  Ei  le‐au 

folosit pentru prepararea unor gustări reci sănătoase şi gustoase.  

 VINERI, 26 octombrie 2018 –Educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă 

Săptămâna s‐a încheiat cu o activitate foarte îndrăgită de copii şi anume, 

cu  activitatea:  „Fereşte‐te  de  foc!”‐  activitate  de  prevenire  şi  stingere  a 

incendiilor  

Cadrele  didactice  și  părinții  grupei  de  preșcolari,  au  identificat  și  valorificat 

resursele locale, au asigurat resursele material necesare. De asemenea, părinții ne‐au 

sprijinit  permanent  și  în  ceea  ce  privește  asigurarea  securității  și  supravegherea 

preșcolarilor, pe parcursul derulării activităților.  
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Implicarea educaţională  a  familiei  este definită,  ca  „un  set de activităţi  pe  care 

părinţii le îndeplinesc cu scopul de a susţine, direct sau indirect, procesul de instruire 

al copiilor” (E. Bonchiş, 2011, p. 112). Participarea părinţilor, implicarea lor în procesul 

educaţional,  prezenţa  lor  efectivă  în  cadrul  activităţilor  desfăşurate  la  grupă,  toate 

acestea presupun o comunicarea eficientă între cadrul didactic şi părinte. Educatoarea 

poate  implica părinţii  în  luarea deciziilor prin diverse modalităţi  formale, mai  ales  a 

părinţilor ce  fac parte din Consiliul de administraţie al grădiniţei. De exemplu atunci 

când avem o activitate deschisă, părinţii care fac parte din comitetul grădiniţei asigură 

materialele şi tot ce avem nevoie pentru o lecţie reuşită. Dar nu doar părinţii care fac 

parte din comitet se implică în acte de binefacere, ci şi ceilalţi părinţi. Aşa cum fiecare 

copil contează pentru noi, educatoarele, aşa contează şi micul efort depus de părinte, 

ajutorul  pe  care  acesta  ne  oferă  contează  mai  mult  decât  orice.  Însă,  cele  mai 

eficiente  modalităţi  de  implicare  a  părinţilor  în  activitatea  grădiniţei  sunt  cele 

informale,  deoarece  îi  determină  să  se  simtă  valorizaţi  şi  utili,  parte  activă  şi 

importantă a vieţii instituţiei. Acestea presupun o comunicare mai familiară şi permit 

în mare  parte  împărtăşirea  ideilor,  luarea  deciziilor  într‐o  atmosferă mai  relaxantă, 

mai caldă, mai plăcută.  

Părinţii  îşi doresc să colaboreze cu grădiniţa deoarece pot stabili o  legătură mai 

apropiată  cu  educatoarea,  îşi  pot  exterioriza  opiniile  despre  un  anumit  subiect,  pot 

„evalua”  cadrul  didactic  din  punct  de  vedere  profesional,  pot  comunica  eficient  cu 

educatoarea,  pot  interveni  în  rezolvarea  problemelor  legate  de  copil  apărute  la 

grădiniţă 
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INTEGRAREA ÎN CURRICULUM A ACTIVITĂŢILOR 

DERULATE ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA  

 
Prof. IONESCU AURELIA

Grădiniţa „Prichindel” Pucioasa
Prof. RUSU DIANA MARIA 

Grădiniţa „Prichindel” Pucioasa 
 

 
Spune‐mi  şi  o  să  uit.  Arată‐mi  şi  poate  n‐o  să‐mi 

amintesc. Implică‐mă şi o să înţeleg. (proverb american)  

 

 

Mi‐am propus să abordez această temă deoarece am descoperit că se pot obţine 

lucruri minunate şi surprinzătoare atunci când grădiniţa şi familia lucrează împreună. 

Familia  reprezintă  cel mai  puternic  factor  de  socializare  în  dezvoltarea  copiilor, mai 

ales  în perioada copilăriei mici.  Încă din primii ani ai dezvoltării  copilului,  familia  s‐a 

dovedit  esenţială  pentru  dezvoltarea  psihică  a  copilului  şi  este  o  sursă  primară  de 

dragoste  şi  afecţiune.  Aceasta  trebuie  să  împlinească  aproape  toate  nevoile  de 

creştere  şi  dezvoltare,  atât  fiziologice,  cât  şi  psihologice  ale  copilului,  nevoi  care 

condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare.  În 

cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de ordin 

psihomotor, cognitiv şi afectiv, motiv pentru care evaluarea contribuţiei sau influenţei 

familiei în dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este dificil de 

realizat. Astfel,  familia  este  cea dintâi  şcoală  în  care  copiii  învaţă  să  se  comporte  în 

viaţă şi în societate.  

Din  ce  în  ce  mai  des  se  consideră  că  „Participarea  efectivă  a  unor  părinţi  ca 

voluntari, alături de educatoare la activitatea educativă din grădiniţă este o formă de 

parteneriat  evoluată,  care  merită  să  fie  cultivată.  Unii  părinţi  vor  ajuta  facilitând 

desfăşurarea  activităţilor,  alţii  vor  conduce,  asistaţi  de  educatoare,  activităţi  pentru 

care  au  vocaţie.”  Parteneriatul  dintre  grădiniţă  şi  familie  presupune  o  relaţie  de 

colaborare, adică muncă în echipă pentru stabilirea unei strategii comune de educare 

a  copilului.  Cu  cât  ne  cunoaştem mai  bine,  cu  atât  va  fi  parteneriatul mai  eficient. 

Implicarea activă a părinţilor  la activităţile din sala de grupă, creează sentimentul de 

apartenenţă la grupul clasei, se simt utili, părtaşi la educaţie, devin conştienţi de rolul 

pe care îl au în dezvoltarea copilului  lor. Majoritatea părinţilor au câte un copil. Unii 

dintre  aceştia  sunt  răsfăţaţi,  necooperanţi,  încăpăţânaţi,  tocmai  datorită  faptului  că 

nu au avut copii de vârsta  lor să se  joace, să comunice, să  împartă  lucrurile. Venind 
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alături de copii, părintele învaţă cum să‐l crească în relaţie cu alţi copii care provin din 

medii  diferite,  de  etnii  sau  naţionalităţi  diferite,  le  acceptă  prezenţa,  le  observă 

comportamentul,  jocul  şi  astfel  învaţă mai multe despre dezvoltarea  lor. Părintele  îi 

cunoaşte pe prietenii copilului său, apoi între părinţi adesea se încheagă relaţii stabile 

de prietenie, colaborare. Prezenţa unui număr cât mai mare de adulţi în sala de grupă 

ajută la individualizarea activităţilor, acordându‐se astfel mai mult timp fiecărui copil 

şi  reuşind  organizarea  activităţilor  de  învăţare  prin  cooperare.  Copilul  este  mai  în 

siguranţă, se reduce timpul de aşteptare, este ascultat şi i se răspunde la întrebări.  

Prin efortul părinţilor se îmbogăţeşte mediul educaţional, părinţii pot participa la 

amenajarea  afişierului,  la  confecţionarea  unor  obiecte  necesare  jocului  precum: 

măşti, păpuşi pentru  teatru,  felicitări,  salate din  fructe  sau  legume  încurajând astfel 

consumul de legume şi fructe proaspete etc. Întrebarea „Cum să aduc părinţii în sala 

de grupă?” răspunsul este unul singur: „Cu ajutorul copiilor”.  

Colaborarea dintre grădiniţă şi familie este extrem de importantă şi trebuie să ne 

unim eforturile în vederea educării copiilor. Dintre acţiunile desfăşurate în parteneriat 

cu familia putem menţiona consilierea părinţilor (consultaţii  individuale cu părinţii  în 

care  aceştia  sunt  informaţi  despre  progresul,  stagnarea  sau  regresul  copilului), 

şedinţele  cu  părinţii  (li  se  aduce  la  cunoştinţă  acestora  diferite  informaţii  privind 

organizarea  şi  desfăşurarea  unor  activităţi  viitoare  cuprinse  în  diferite  proiecte 

educaţionale, de asemenea sprijinirea activităţilor  instructiv‐educative cu o varietate 

de materiale didactice corespunzătoare temei studiate în fiecare săptămână), cursuri 

pentru părinţi  „Educaţi aşa” şi nu  în ultimul  rând activităţi  la care părinții  să  lucreze 

„cot la cot” cu copiii lor.  

În cadrul parteneriatului grădiniţă – familie, anul acesta şcolar am invitat părinţii 

la  o  activitate  de  promovare  a  unei  alimentaţii  sănătoase  a  copiilor,  bazată  pe 

consumul de fructe şi legume proaspete.  

Alături  de  părinţi  şi  copii  a  fost  invitat  un medic  nutriţionist  care  a  susţinut  că 

educaţia pentru sănătate începe de la cea mai fragedă vârstă iar grădiniţa reprezintă 

una  din  principalele  căi  de  promovare  a  cunoştinţelor  corecte  privind  aspecte  ale 

sănătăţii  şi  totodată  de  formare  a  aptitudinilor  şi  deprinderilor  indispensabile  unui 

comportament responsabil şi sănătos.  

Scopul  activităţii  a  fost  acela  de  a  transmite  informaţii  despre  o  alimentaţie 

sănătoasă şi  stil de viaţă sănătos, dar  şi de a avea posibilitatea să  facem ceva util  şi 

plăcut,  care  să  pună  copiilor  în  valoare  capacităţile,  creativitatea  şi  deprinderile  de 

lucru.  

Fiecare copil a lucrat alături de mămica lui în centrele de interes astfel: 

La Nisip şi apă, la masa luminoasă, copiii au realizat tablouri cu fructe folosind ca 

materiale forme de plastic, nisip kinetic, mălai, nucă de cocos colorată.  
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La Joc de Rol, copiii au fost costumaţi în cofetari şi au pregătit fursecuri, pe care 

le‐au ornat cu fructe uscate. După ce au terminat, fursecurile au fost coapte şi au fost 

consumate împreună cu mămicile.  

La Artă, copiii au pictat în culori specifice, mere şi pere realizate din aluat pregătit 

din făină, sare şi apă.  

Într‐o atmosferă de voie bună, copiii şi mămicile acestora au interpretat cântece 

despre fructe şi legume. Au fost recompensaţi cu ecusoane în formă de mere vesele.  

Parteneriatul  dintre  grădiniţă  şi  familie  organizat  corect,  duce  la  o  educaţie 

solidă,  fără  pericol  de  eşec  şcolar  mai  târziu.  Preşcolaritatea  reprezintă  piatra  de 

temelie a personalităţii în formare a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei 

va  fi  liantul  între  copil  şi mediul necunoscut  iniţial.  Parteneriatul  grădiniţă –  familie, 

acţiunile pe care aceștia le desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor din 

grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult.  
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Activitatea Un aer mai curat pentru noi 
toți a fost desemnată câștigătoare în 

cadrul domeniului educației ecologice și 
protecția mediului de către ISJ 

Dâmbovița la concursul O activitate de 
succes în săptămâna Școala Altfel 
participând la faza națională. 

 

 

EDUCAȚIA NONFORMALĂ, 

EDUCAȚIA „COPIILOR DE MÂINE” 

 
Prof. înv. preșc. STANCIU OTILIA
 Grădinița cu PP Nr. 2 Pucioasa

Prof. înv. preșc. IONESCU FILIPA 
Grădinița cu PP Nr. 2 Pucioasa 

 

 

Educația  realizată  în  societatea  contemporană  nu  se  mai  poate  limita  doar  la 

instruirea de  tip  formal, deoarece aceasta ar pierde dacă nu ar profita de  contactul 

cultural‐educativ venit din exterior sau dacă ar ignora experiențele inedite acumulate 

de  preșcolari  în  timpul  liber.  Activitățile  extracurriculare  reprezintă  un  element 

prioritar  în  activitatea  cadrelor  didactice  din  grădinița  noastră,  întrucât  favorizează 

dezvoltarea  armonioasă  a  personalității  copilului. Neavând un  caracter  rigid,  impus, 

activitățile  extracurriculare  oferă  cele  mai  eficiente  căi  de  formare  și  dezvoltare  a 

copilului preșcolar sub aspect intelectual, fizic și socio‐afectiv.  

Punctul  de  plecare  în  alegerea  activităților  extracurriculare  este  întotdeauna 

interesul, dorința copilului, preferințele acestuia, activitățile în cadrul cărora acesta se 

simte în largul său.  

Am  fost  plăcut  surprinse  de  impactul  pozitiv  pe  care  l‐am  înregistrat  în  cadrul 

programului  Să  știi  mai  multe,  să  fii  mai  bun  –  săptămâna  Școala  Altfel  care  a 

reprezentat  o  bună  ocazie  de  a  spori  implicarea  copiilor  și  a  cadrelor  didactice  în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, și în același 

timp să implice atât familia dar și diverși membrii ai comunității. Fiecare activitate la 

care  au  participat  preșcolarii  a  fost  coordonată  de  cadrele  didactice  și  a  vizat 

îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi 

nonverbale, nivelul creativităţii.  
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Un  alt  proiect  inițiat  și  desfășurat  de  instituția  noastră  cu  prilejul  Zilei 

Internaționale  a  Familiei  a  fost  Eu  și  familia mea.  Cunoaștem  faptul  că  părinții  se 

confruntă cu o lipsă a timpului de calitate petrecut în familie dar și în viața educativă, 

de aceea am conceput activități care să‐i susțină în demersul de a fi prezenți în actul 

educațional  și  anume:  activități  artistico‐plastice,  sportive,  distractive  și  de 

comunicare, toate într‐o atmosferă de sărbătoare.  

Ca  de  fiecare  dată,  prin  implicarea  forțelor  părinților  dar  și  a  unor membrii  ai 

comunității, au făcut ca rezultatele proiectului să fie fructuoase și valoroase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alături de preșcolari, părinții s‐au implicat în activitățile de voluntariat din cadrul 

programului  SNAC  (Strategia  Națională  de  Acțiune  Comunitară).  Dintre  activitățile 

realizate amintim: Săptămâna fructelor și  legumelor donate,  în cadrul căreia ne‐am 

propus  să  colectăm  fructe  și  legume  pe  care  ulterior  le‐am  donat  copiilor  ce 

proveneau  din  familii  defavorizate,vizite  la  Centrul  de  bătrâni  asistați  Pucioasa, 

concursul de desene, Dincolo de cuvintele rostite organizat de CJRAE Dâmbovița.  

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul activității intitulate O zi 
împreună, au participat aproximativ 
100 de preșcolari de la Grădinița cu 
P.P. Nr. 2 Pucioasa dar și din cadrul 
structurii Grădinița Paradisul Piticilor 
Pucioasa, părinții/bunicii acestora, 
cadrele didactice dar și membrii ai 

comunității.
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MODALITĂȚI DE INTEGRARE ÎN CURRICULUM A ACTIVITĂȚILOR 

DERULATE ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

 
Educatoare IONIȚĂ CRINA‐TATIANA 
Grădinița cu PP nr. 16, Târgoviște 

 

 

Angajarea  și  responsabilizarea  familiei  în  educația  copiilor  este  fundamentală 

pentru  reușita  participării  școlare.  Pentru  a  se  ajunge  la  o  astfel  de  reușită,  între 

grădiniță și familie trebuie să existe o permanentă colaborare, deoarece ambele sunt 

factori  primordiali  în  educația  copiilor  când  se  fac  primii  pași  în  această  experiență 

preșcolară, perioadă în care se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte 

integrată a unei societăți a căror cerințe se află într‐o permanentă schimbare.  

Cei doi factori, parteneri implicați în educația preșcolarului, au un interes comun 

ce determină o mișcare de apropiere dublu sens,  familie‐grădiniță, grădiniță‐familie, 

în vederea unei suficiente cunoașteri de ambele părți.  

Grădinița  trebuie  să  găsească  o  punte  de  legătură  cu  familia,  prezentând 

părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor. Modalitatea de realizare a acestei 

legături permanente între grădiniță și familie o reprezintă parteneriatul.  

Activitățile  din  cadrul  parteneriatului  pot  fi  implicate  cu  ușurință  în  curriculum 

datorită multitudinii de activități ce pot fi realizate cu ajutorul familiei. De asemenea, 

implicarea  părinților  în  cât  mai  multe  activități  ale  copiilor  are  un  impact  pozitiv 

asupra acestuia, motivându‐l.  

Pornind,  de  exemplu,  de  la  proiectul  tematic  „Bucuriile  iernii”  se  pot  realiza 

foarte multe activități în care părinții să fie implicați: 

‐ În  cadrul  activității ALA  I  la  centru ARTĂ  se poate organiza un atelier de 
lucru  în  care  părinții  împreună  cu  preșcolarii  vor  trebui  să  realizeze 

felicitări de Crăciun pentru cei dragi; 

Tot  în cadrul activității ALA  I,  la centrul BIBLIOTECĂ copiii, ajutați de 

părinți, vor scrie urări de Crăciun pe felicitările realizate la centrul ARTĂ; 

‐ În cadrul activității de Educare a limbajului se poate organiza un atelier de 

literație. Părinții vor citi povești de iarnă copiilor; 

După  acest  atelier  în  cadrul  activităților  ALA  II  se  poate  realiza  o 

dramatizarea poveștilor citite de părinți, în care copiii vor fi personajele;  
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‐ În cadrul activității de Educație fizică se poate realiza un parcurs aplicativ 
pe care părinții îl vor parcurge împreună cu preșcolarii; 

‐ În  cadrul  activității  de  Educație  pentru  societate  se  poate  realiza  un  joc 
didactic  despre  faptele  bune  și  cele mai  puțin  bune pe  care  copiii  le  fac 

atat la grădiniță, cât și acasă. În această activitate pot fi implicați mai mult 

părinții  prin  punerea  lor  în  locul  copiilor,  ei  fiind  nevoiți  să  își  analizeze 

unele  comportamente,  acestea  putând  fi  clasificate  de  către  copii  într‐o 

anumită categorie: fapte bune/ fapte rele; 

‐ O  altă  activitate  desfășurată  în  cadrul  parteneriatului  cu  familia  și  care 

poate  fi  cu ușurință  integrată  în  curriculum este organizarea unui  atelier 

de  lucru  la  centru  ARTĂ  unde  copiii  împreună  cu  părinții  vor  realiza 

decorațiuni pentru bradul de Crăciun.  

În  continuare  la  activitatea  ALA  II  se  poate  desfășura  o  activitate 

practice‐gospodărească în care copiii și preșcolarii vor împodobi împreună 

bradul de Crăciun cu decorațiunile realizate de ei; 

‐ În cadrul activității ALA II se pot desfășura jocuri în aer liber, concursuri de 
realizat oameni de zăpadă, bătaie cu bulgări, întreceri cu sănii etc.; 

‐ Tot  în  cadrul  ALA  II  se  poate  merge  la  colindat  prin  grădiniță,  sau  în 

instituțiile din vecinătatea grădiniței; 

‐ În  cadrul  activității  de  Educație  muzicală  se  pot  organiza  concursuri  de 

colinde în care părinții și copiii pot fi parteneri sau chiar adversari.  

Există o multitudine de activități ce se pot desfășura în parteneriat cu familia și ce 

pot, de asemenea, să fie integrate în curriculum.  

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie,  iar apoi se continua în 

grădiniță  și  școală.  Responsabilitatea  dezvoltării  copilului  în  primele  etape  ale  vieții 

revin în primul rând familiei sale. Chiar și atunci când grădinița oferă programe foarte 

eficiente, ea nu poate contracara experienței negative acumulate de copil  în  familia 

sa.  Pe  de  altă  parte,  ceea  ce  învață  copilul  în  grădiniță  pierde  din  importanță  și 

eficiență dacă părinții  nu  întăresc  și  nu  valorifică  programul  educative desfășurat  în 

grădiniță.  Din  această  cauza  este  foarte  evidentă  necesitatea  unui  parteneriat  real, 

activ, cu implicarea familiei. Mai mult de atât,  integrarea activităților din parteneriat 

în  curriculum poate duce  la o mai mare  șansă de  reușită a acestuia, dar  și  la o mai 

bună  colaborare  între  grădiniță  și  familie.  Părinții  vor  fi  familiarizați  cu  programul 

grădiniței  și  cu  activitățile  ce  se  desfășoară  aici.  De  asemenea,  integrarea  acestor 

activități  și mai ales  implicarea părinților poate duce  la o mai bună colaborare  între 

părinți  și  copii.  Părinții  își  pot  cunoaște mai  bine  copiii  și  îi  pot  observa  într‐un  alt 

mediu, altul decât cel familial.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL” 

 
Prof. înv. preșc. IVAȘCU FLORENTINA CELESTINA

Școala Gimnazială Petrești, Dâmbovița
Prof. înv. preșc. MANEA MĂDĂLINA ELENA 
Școala Gimnazială Petrești, Dâmbovița 

 

 

1. Titlul Proiectului „La un pas de școală!’’ 

2. Numărul de activităţi derulate: 10 

3. Tipul de activităţi derulate:  sportive,  cultural‐artistice, ecologice,  cetățenie 

democratică, practic‐gospodărești 

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 2 educatoare, 

41  de  copii  preșcolari  și  invitații  (conform  programului)  școlarii  cls.  I‐IV  și 

cele 5 învățătoare, părinți 

5. Parteneri  implicaţi  (numele  instituţiei):  Grădinița  PN  Ionești,  Grădinița  PN 

Gherghești. Școala cu clasele I‐IV Ionești, Primăria și Consiliul Local Petrești 

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi 

altele,  în  afara  unităţii  de  învăţământ):  Căminul  Cultural,  Unitatea  de 

pompieri „Mihai Viteazul” 

7. Obiectivele urmărite: 

a) Dezvoltarea armonioasă a copilului 

b) Dezvoltarea gustului pentru frumos 

c) Stimularea curiozității copiilor prin investigarea realităţii; 

d) Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin folosirea materialelor 

reciclabile în diferite activități; 

e) Dezvoltarea interesului pentru valorile tradiționale; 

f) Cunoașterea obiceiurilor pascale; 

g) Cunoașterea normelor de securitate privind situațiile de urgență 

h) Realizarea  unui  schimb  de  experienţă  util  pentru  participanți  școlari‐

preșcolari 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a) Fotografii 

b) Expoziție cu lucrările copiilor 

c) Album foto 

d) Postere 

e) Lucrări realizate de copii 
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f) Impresii ale copiilor 

g) Aprecieri colective și individuale 

9 Rezultate înregistrate: 

a) Formarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

b) Descoperirea unor aptitudini noi; 

c) Înţelegerea şi puterea de a dezbate în jurul unui subiect, experiment; 

d) Relaţionarea armonioasă cu cei din jur; 

e) Dezvoltarea abilităţilor practice; 

f) Îmbogăţirea orizonturilor culturale.  

10 ANALIZA SWOT: 

a. Puncte tari: 
‐ Implicarea foarte bună a cadrelor didactice, a părinților şi a copiilor; 

‐ Majoritatea obiectivelor propuse s‐au realizat; 

‐ Colaborarea  eficientă  dintre  cadre  didactice,  copii,  elevi,  părinți  şi 

instituţiile partenere; 

‐ Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor derulate; 

‐ Desfăşurarea unor activităţi plăcute şi relaxante dar şi instructive.  

b. Puncte slabe: 
‐ Imposibilitatea  recompensării  elevilor  datorită  lipsei  fondurilor 

materiale.  

c. Oportunităţi: 
‐ Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora 

în diferite tipuri de activităţi; 

‐ Promovarea  ideilor  proprii  ale  copiilor,  părinţilor  şi  punerea  lor  în 

practică; 

‐ Posibilitatea  copiilor  de  a  desfășura  diferite  activităţi  în  funcţie  de 

preferinţe; 

‐ Utilizarea bazei materiale a grădiniței în desfăşurarea unor activităţi; 

‐ Implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate; 

‐ Ieşirea din tiparul curricular.  

d. Ameninţări: 

‐ Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber; 

‐ La unele activităţi absenţe nejustificate; 

‐ Timp insuficient pentru consolidare şi evaluare.  

11 Recomandări, sugestii: 

a) Organizarea mai multor activităţi de acest tip; 

b) Proiectarea  unor  activităţi  suplimentare  în  cazul  în  care  timpul  este 

nefavorabil; 
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c) Realizarea unei mai bune colaborări cu comunitatea locală; 

d) Atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţilor desfăşurate.  

 

 
 

 
Bibliografie: 

„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH 2009 

„Aplicaţii ale metodei proiectelor” Ghid pentru educatoare, Ed. CD Press 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE  

ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE 

 
Prof. înv. preșc. MARIANA LEAFU
Grădinița cu PP Nr. 16, Târgoviște

Prof. înv. preșc. LILIANA MOLDOVAN 
Grădinița cu PP Nr. 16, Târgoviște 

 

 

Un copil este ca o sămânţă de floare... cât de frumos va creşte, cât de 

frumos va rodi, depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pământ şi 

de  câtă  lumină  şi  apă are,  de  cât  e  de  ferită  de  frig,  de  furtună  şi  de 

soare  prea  tare.  E  atât  de  plăpândă...  Cum ai  putea  s‐o  rupi  ori  sa  o 

calci în picioare când e tot ce va mai rămâne în urma ta? (Irina Petrea) 

 

 

Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii fiecărui individ, de 

aceea educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze 

echilibru între acesta şi dezvoltarea socială.  

Însă atunci când copilul este foarte mic, el nu poate „participa” direct la actul 

educaţional, influenţele fiind organizate şi pregătite de adulţii care îi înconjoară: la 

început  părinţii  şi  ceilalţi membri  ai  familiei,  apoi  educatoarea  şi  ceilalţi  copii  cu 

care vin în contact. Responsabilitatea dezvoltării copilului  în primele etape revine 

în primul  rând  familiei  sale.  Chiar  şi  atunci  când grădiniţa oferă programe  foarte 

bune şi eficiente, ea nu poate contracta experienţa negativă acumulată de copil în 

familia sa. Mai mult, ceea ce învaţă copilul de la educatoare poate să nu prezinte 

importanţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică suficient programul. Pentru ca 

activitatea  derulată  în  cadrul  unui  program  de  educaţie  preşcolară  să‐şi 

dovedească  eficienţa  este  necesar  ca  aceasta  să  se  facă  mai  întâi  cunoscută 

părinţilor  şi  ulterior  să  existe  o  colaborare  strânsă  între  aceştia  şi  educatoare 

(Gheorghe, Negreanu, 2005, 68).  

Filozoful  american  John Dewey  relevă  faptul  că  lecţia  cea mai  grea  pe  care  un 

copil o are de  învăţat este  lecţia  vieţii. Dacă nu  reuşeşte  la  această  lecţie, nu există 

ştiinţă care s‐o înlocuiască. Părinţii sunt cei dintâi dascăli ai copilului lor pentru că ei îi 

cunosc cel mai bine încă din prima zi de viaţă,  interacţionează şi comunică constant, 

sunt un model de urmat pentru acesta.  
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Realitatea  de  zi  cu  zi  a  familiei  este  diferită  de  ceea  a  generaţiilor  anterioare. 

Părinţii  şi  copii  petrec  foarte  puţin  timp  împreună.  Într‐o  vreme  în  care  părinţii 

participă  din  ce  în  ce mai  puţin  la  viaţa  copiilor,  există  o  necesitate  de  implicare  a 

familiei în educaţie.  

Această problemă este una dintre cele mai importante, care afectează educaţia în 

zilele noastre ea va fi rezolvată doar printr‐un efort comun, care să implice părinţii şi 

grădiniţa. Grădiniţa  la  rândul ei  trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi  să  le ofere 

sprijin pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare al copiilor.   

Grădiniţa  reprezintă,  de  asemeni,  principalul  partener  educativ  al  familiei,  iar 

Curriculum  pentru  educaţia  timpurie,  pune  accent  deosebit  pe  parteneriatul  cu 

familia,  subliniind  implicarea acesteia nu doar  indirect printr‐o participare  financiară 

(sponsorizări, donaţii), ci mai ales direct prin participarea în luarea deciziilor legate de 

educaţia copiilor, prezenţa lor  la activităţile din sala de grupă şi  la viaţa grădiniţei cu 

toate manifestările ei.  

În cartea sa „Copiii preșcolari, educatoarele și părinții” Alexandra Mateiași spune 

că:  „Participarea  efectivă  a  unor  părinţi  ca  voluntari,  alături  de  educatoare  la 

activitatea educativă din grădiniţă este o formă de parteneriat evoluată, care merită 

să  fie  cultivată.  Unii  părinţi  vor  ajuta  facilitând  desfăşurarea  activităţilor,  alţii  vor 

conduce, asistaţi de educatoare, activităţi pentru care au vocaţie.”  

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative 

desfăşurate cu copiii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor 

factorilor  educativi.  Grădiniţa  şi  familia  trebuie  să  găsească  făgaşul  colaborării 

autentice bazate pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc 

unei relaţii deschise, permeabile.  

Părinţii  pot  fi  atraşi  alături  de  grădiniță  prin  forme  variate  de  activităţi 

extraşcolare, determinându‐i să adere  la  ideea de colaborare activă, acceptând rolul 

de  factor  răspunzător  în devenirea propriului  copil. Deși părinții  consideră că ei  știu 

ceea  ce este bine,  pentru  că ei  aleg,  caută  și  se  interesează despre diferite opțiuni, 

acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 

propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și‐au manifestat interesul 

și aprobarea față de educația oferită de grădiniță în general.  

Din  această  perspectivă,  la  grupa  „Albinuțele  harnice”  pe  care o  conducem am 

organizat o serie de activităţi extrașcolare în colaborare cu părinţii, care s‐au bucurat 

de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. Dintre acestea putem 

enumera: 

„Târgul de mărţişoare” În cadrul acestei activități, părinţii împreună cu preşcolarii 

au  confecţionat mărțișoare  din  diferite materiale.  Toate mărțișoarele  confecţionate 

au  fost  puse  în  vânzare  de  către  copii.  Banii  strânşi  au  fost  utilizaţi  pentru 
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achiziţionarea unor materiale didactice necesare la grupă în funcţie de necesităţi şi de 

dorinţele  părinţilor.  La  „Târgul  de  mărțișoare”,  copii,i  au  ştiut  să‐şi  pună  marfa  în 

vânzare;  au  compus  şi  un  slogan  pe  care  l‐au  strigat  „Mărţişoare,  Mărţişoare,  hai 

poftiţi la mărţişoare!”.  

Proiectul educaţional: „Să ştii mai multe să  fii mai bun”,  care se desfăşoară pe 

parcursul  unei  săptămâni,  include  organizarea  şi  desfăşurarea  unor  activităţi 

extracurriculare  în  colaborare  cu  familia.  Una  dintre  activități  desfășurate  în 

colaborare cu părinții a fost: „Secretele Terrei” – experimente.  

O  activitate  deosebită  a  fost  și  activitatea  desfășurată  în  luna  martie  „Tați 

implicați,  copii  fericiți”.  Folosind  ca  ocazie  Ziua  Mamei,  copiii,  alături  de  tătici  au 

confecționat  felicitări  și  mărțișoare  pentru  mame.  La  sfârșitul  activității,  zâmbetele 

largi atât de pe  fețele copiilor,  cât  și  a  taților, au  fost  calificativul pentru această  zi. 

Tăticii au recunoscut că nu prea au ocazia să se joace cu copiii lor, aceștia fiind ocupați 

cu  serviciul,  dar  au  spus  că  le‐a  plăcut  enorm  ziua  petrecută  împreună  și  că  le‐ar 

plăcea să se joace mai des cu ei.  

Alte activități desfășurate în colaborare cu familia și care s‐au bucurat de un real 

succes  au  fost:  cursurile  pentru  părinți  „Educați  Așa!”,  excursiile,  vizitele,  activități 

demonstrative,  serbările  desfășurate  cu  diferite  ocazii.  Serbările  reprezintă 

modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât și la 

nivel  de  grupă.  Ei  sunt  implicați  în  amenajarea  grupei,  decorare,  confecționare.  Ele 

sunt  benefice  preșcolarilor  întrucât  oferă  posibilitatea  ca  aceștia  să‐și  depășească 

frica, să capete  încredere  în ei prin participarea activă  la program evitându‐se astfel 

blocajele psihice.  

Prin  implicarea  părinților  în  activitățile  școlare  și  extrașcolare  se  descoperă  noi 

modalități de educare a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au 

un scop comun și anume educarea și formarea copilului pentru viață.  
 

Concluzii: 

Grădiniţa  este  unul  dintre  factorii  cu  o  influenţă  extrem  de  importantă  în 

desăvârşirea educaţiei copilului, dar ea este doar o componentă a educaţiei. Pentru a 

sprijini  şi  îndruma  adecvat  preşcolarii,  ea  are  nevoie  în  primul  rând  de  sprijinul 

familiei.  

Calitatea  în  educaţie  depinde  în  primul  rând  de  gradul  în  care  cei  doi  agenţi 

educaţionali (grădiniţă şi familia copilului) colaborează, comunică şi cooperează.  

Implicarea activă a părinţilor la activităţile din sala de grupă, creează sentimentul 

de apartenenţă  la grupul clasei,  se simt utili, părtaşi  la educaţie, devin conştienţi de 

rolul pe care îl au în dezvoltarea copilului lor. Majoritatea părinţilor au câte un copil. 

Unii dintre aceştia sunt răsfăţaţi, necooperanţi, încăpăţânaţi, tocmai datorită faptului 
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că nu au avut copii de vârsta lor să se joace, să comunice, să împartă lucrurile. Venind 

alături de copii, părintele învaţă cum să‐l crească în relaţie cu alţi copii care provin din 

medii diferite,  le accepta prezenţa,  le observă comportamentul,  jocul şi astfel  învaţă 

mai multe despre dezvoltarea lor. Părintele îi cunoaşte pe prietenii copilului său, apoi 

între părinţi adesea se încheagă relaţii stabile de prietenie, colaborare 
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ROLUL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

 
Prof. LUPU IONELA 

Grădinița cu PP Nr. 4 Roșiorii de Vede 
 

 

Copiii  sunt  mesaje  vii  pe  care  le  trimitem  unor 

vremuri ce nu le vom vedea. (John W. Whitehead) 

 

 

Evoluţiile  rapide  din  viaţa  socială  de  astăzi, modificarea  statutului  familiei  şi  al 

soţilor în cadrul acestora, atribuţiile crescute fac ca rolul şcolii să fie mare nu numai în 

ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor.  

Şcoala trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, arătând părinţilor noi 

căi spre educaţie în beneficiul copiilor.  

O  educaţie  adecvată,  reală  se  fundamentează  în  familie  apoi  ea  se  continuă  în 

şcoală.  

În  primul  rând  ea  se  realizează  prin  puterea  exemplului  şi  abia  apoi  prin  cea  a 

cuvântului.  Tot  ceea  ce  se  săvârşeşte  sub  privirea  copilului  are  efect  mai  puternic 

decât frazele moralizatoare.  

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul 

rând familiei sale.  

Educaţia este un proces complex şi delicat, este o artă şi o știință, o înţelepciune.  

Unul  dintre  cele  mai  importante  obiective  educative  ale  şcolii  şi  familiei  este 

formarea  la  elevi  a  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  învăţătură.  Aceasta  reprezintă 

condiţia  însuşirii  temeinice  a  cunoştinţelor  prevăzute  de  programele  şcolare,  şi  în 

acelaşi  timp garanţia  continuării  acestei  activităţi  şi  după absolvirea  şcolii. De aceea 

încă de la debutul şcolarităţii, copiii trebuie deprinşi treptat să înveţe din convingere, 

din proprie inițiativă, independent.  

Pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă şi 

primii chemaţi să pună bazele educaţiei sunt părinţii.  

Familia reprezintă un prim instrument de reglare a  interacţiunilor dintre copil şi 

mediul social. Aceasta are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin 

stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii ce stau  la baza structurării personalităţii 

individului.  În  familie copiii sunt crescuţi, socializaţi,  îşi apropie valorile culturii  şi ale 

moralei şi sunt protejaţi.  
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Dezvoltarea  personalităţii  copilului  începe,  deci,  în  familie,  fiind  influenţată 

pozitiv sau negativ de stilul educaţional al părinţilor. În familie copilul îşi face ucenicia 

pentru viaţă.  

De obicei nucleul familiei îl formează părinţii şi copiii. Sunt, însă, situaţii în care la 

acest  nucleu  se  mai  adaugă  bunicii,  iar  în  unele  cazuri  şi  rudele  apropiate  (unchi, 

mătuşi) se implică sau sunt implicate în activitatea educativă.  

Cunoaşterea de  către educator a  structurii  familiei  are o mare  importanţă,  căci 

fiecare structură creează un climat educativ specific.  

În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se precizează că Familia constituie 

elementul fundamental al societăţii. Ea ocroteşte copilul şi are dreptul la ocrotire din 

partea societăţii.  

Copilul stabileşte primele relaţii şi experienţe sociale cu părinţii şi fraţii săi, deci în 

familie. Integrarea lui socială va fi mai uşoară dacă va înţelege de timpuriu că alături 

de drepturi, îi revin şi anumite responsabilităţi.  

Obiectivul  principal  al  acţiunii  educative  este  formarea  personalităţii  copilului, 

care  este  urmărit  atât  în  familie,  cât  şi  în  şcoală,  astfel  încât  sarcinile  şcolii  şi  ale 

familiei în materie de educaţie şi instrucţie se împletesc şi se sprijină reciproc.  

În cadrul abordărilor contemporane ale  fenomenului educaţional  se  impune tot 

mai mult implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu 

alţi factori sociali interesaţi de educaţie. Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la 

educaţia  la  catedră  sau  în  clasă,  ci  presupune  o  activitate  de  acest  gen  în  fiecare 

relaţie  cu  elevii  şi  familiile  acestora,  desfăşurând  o  muncă  de  dezvoltare,  de 

conducere şi de îndrumare.  

O  relaţie  eficientă  cadru  didactic–părinte  elev,  presupune,  printre  altele,  o 

ascultare activă, implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi 

practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit.  

Comunicarea cadrului didactic cu familia elevului se poate face prin: 

‐ Activităţi  de  informare  şi  consiliere  a  părinţilor,  care  pot  fi  zilnice  după 

orele de curs; 

‐ Vizite la domiciliu de câte ori e nevoie; 

‐ Lectoratele cu părinţii – lunar; 
‐ Adunările comune părinţi‐elevi‐cadre didactice; 

‐ Întruniri ale comitetului de părinţi pe clase; 

‐ Comunicarea prin  poştă  (scrisori  de  înştiinţare  cu  antetul  şcolii)  sau prin 

poşta electronică 

‐ Comunicarea prin telefon.  
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În  funcţie  de  categoria  în  care  se  înregistrează  părinţii  elevului  (interesaţi  sau 

dezinteresaţi de tot ceea ce se întâmplă cu propriul copil), cadrul didactic parcurge o 

serie de etape menite să optimizeze relaţia şcoală–familie: 

‐ Îşi  fixează  şi  întreţine  cât mai multe  discuţii  individuale  evitând  în  cazul 

celor  cu  copii–problemă  prezentarea  în  cadrul  şedinţelor  a  rezultatelor 

şcolare şi absenţelor; 

‐ Iniţiază şi menţine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog 

deschis  şi  sincer  extins  în  afara orelor de  curs prin  convorbiri  telefonice, 

scrisori; 

‐ Stabileşte  şi  planifică  din  timp  tematica  şedinţelor  şi  lectoratelor  cu 

părinţii; 

‐ În  cazul  elevilor  problemă  se  implică  activ  în  procesul  de  educare  a 

familiei, ea  reprezentând sursa principalelor atitudini greşite ale  copiilor. 

Familia  trebuie  convinsă  că  numai  acordând  timp  şi  atenţie  copilului  va 

putea să‐l ajute să depăşească dificultăţile apărute; 

‐ Încearcă  stabilirea  unei  legături  reciproce,  apropiate  şi  permanente  cu 

părinţii  pentru  ca  aceştia,  din  proprie  iniţiativă,  să  contacteze  cadrul 

didactic pentru a se interesa de situaţia şcolară a elevului.  

Părinţii pot participa alături de cadrul didactic şi de copii  la activităţile şcolare şi 

extraşcolare.  

Pretutindeni  trăiesc  oameni,  semeni  ai  noştri,  împreună  cu  care  formăm 

comunitatea.  Toţi  avem  îndatoriri  unii  faţă  de  ceilalţi,  dar  îndeplinirea  acestora  nu 

este un lucru greu dacă de mici ne obişnuim să respectăm, să ajutăm, să fim politicoşi, 

înţelegători,  să  iubim  munca,  să  apreciem  binele,  adevărul,  frumosul,  să  luptăm 

pentru triumful acestora.  

Între membrii unei comunităţi se stabilesc o mulţime de relaţii: de prietenie, de 

vecinătate, de rudenie, de muncă, de competiţie. Toţi avem nevoie de semenii noştri, 

de  comunitate,  dar  în  acelaşi  timp  şi  comunitatea  are  nevoie  de  noi.  Societatea  îi 

modelează  pe  oameni  dar  la  rândul  lor,  oamenii  intervin  permanent  în  procesul  de 

transformare a societăţii.  

‐ Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea unor 

activităţi comune: 

‐ Vizite la muzee, expoziţii; 

‐ Vizionarea de filme, spectacole; 

‐ Excursii şi vizite organizate în oraş sau în afara oraşului; 
‐ Însoţirea elevilor la concursuri şcolare, festivaluri artistice; 
‐ Simpozioane, seminarii având ca temă relaţiile şcoală‐familie‐comunitate.  
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‐ Comunitatea  are  aşadar  un  rol  important  alături  de  şcoală  şi  familie  în 

educaţia elevului.  

Valoarea educaţiei creşte într‐o lume în care schimbările s‐au accelerat simţitor, 

într‐o societatea opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de 

tranziţii, de naturi diferite.  

Educaţia  este  somată  să  răspundă  provocărilor  unei  lumi  a  societăţilor  şi 

indivizilor  în  derută,  o  lume  în  care  s‐au  pierdut  şi  se  pierd  repere,  sisteme  de 

referinţă,  iar  sistemele  etice  se  află  în  criză.  Ea  trebuie  să  construiască  drumuri  noi 

pentru  speranţă,  prin  formarea  unor  cadre  cât  mai  flexibile,  a  unor  capacităţi  şi 

comportamente capabile să facă faţă schimbării permanente şi să adapteze elevul la 

incertitudine  şi  complexitate.  Şcoala  este  chemată  să  contribuie  decisiv  la 

reconstrucţia spirituală, la redefinirea unor noi sisteme de valori.  

Educaţia  răspunde  atât  cererii  sociale  cât  şi  nevoilor  şi  aspiraţiilor  individuale. 

Presupune eliberarea de energii  lăuntrice şi depăşirea, prin  împlinirea armonioasă şi 

creatoare,  a  insecurităţii,  inferiorităţii  şi  dependenţei  pe  care  le  poate  simţi  fiinţa 

umană într‐o societate aflată în schimbare rapidă.  

În  prezent  România  cunoaşte  o  încercare  de  redefinire  a  rolului  social  al 

educaţiei,  în  contextul  unui  „parteneriat  pentru  educaţie”,  un  dialog  deschis,  lucid, 

responsabil,  între  toţi  factorii  educaţionali  (familie,  Biserică,  şcoală,  comunitate 

locală).  

Şcoala  se  deschide  spre  mediul  comunitar  şi  se  fac  propuneri  de  realizare  a 

osmozei  şcoală‐comunitate  (şcoala  în  comunitate  şi  comunitatea  în  şcoală),  în 

perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi civic, centru complex de învăţare 

la îndemâna tuturor, tineri şi mai puţin tineri.  
 

 

Bibliografie:  

Golu Pantelimon; Verzea Emil; Zlate Mielu, Psihologia copilului, E. D. P., București 1991.  

Revista învățământului preșcolar nr: 3‐4/1999; 1‐2/2003; 3‐4/2003 
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STRATEGII DE CONSILIERE A PĂRINȚILOR  

 

 
Prof. înv. preșc. MATEI NELA 

Grădinița cu PN Gorgota, Dâmbovița 
 

 

Este  cunoscut  faptul  că  unul  dintre  factorii  educaționali  majori,  implicați  în 

dezvoltarea  personalității  copilului,  îl  reprezintă  mediul  familial.  Copiii  asimilează 

comportamente  în  contextul observării  celorlalți. Astfel,  în  ceea  ce privește  climatul 

familial, acesta se poate diferenția prin armonie, tonalitate, echilibru, continuitate.  

Consilierea părinților este un demers complex ce presupune intervenție directă a 

consilierului asupra acestora, cu impact direct asupra copilului, ce se concretizează în:  

‐ Stabilirea  unor  sarcini  precise  legate  de  modalitatea  de  comunicare  cu 

copilul; 

‐ Organizarea și structurarea programului zilnic al acestuia; 

‐ Acordarea recompenselor; 

‐ Identificarea și denumirea stărilor emoționale.  

Susținerea și sprijinul consilierului presupune atât dezvoltarea rolului de părinte, 

cât și dezvoltarea personală a acestuia, atunci când se găsește într‐un context critic.  

Intervenția  consilierului  vizează  susținerea  părintelui  în  rezolvarea  unor  situații 

problematice,  perfecționarea  capacității  de  autoînțelegere,  cunoaștere  de  sine  și 

creștere  și  pozitivitate  a  imaginii  de  sine.  Consilierul  nu  oferă  soluții  părintelui,  ci  îl 

ghidează pe acesta către descoperirea lor.  

Consilierea parentală nu este întotdeauna un proces facil, de cele mai multe ori 

putând existând o serie de dificultăți, ca de pildă: 

‐ Așteptări neconcordante cu realitatea din partea părinților, ritmul alert în 

care își soluționează problemele întâmpinate; 

‐ Comunicarea defectuoasă dintre consilier și părinte;  

‐ Implicarea  superficială a părinților  în  soluționarea problemelor,  generată 

fie de lipsa de timp, fie de incapacitatea, neputința acestora; 

‐ Existența unor prejudecăți care vor determina cogniții negative din partea 

părinților despre actul de consiliere;  

În  scopul  diminuării  obstacolelor  întâmpinate  în  contextul  consilierii  parentale, 

consilierul  are menirea  de  a  adopta  o  serie  de  strategii  eficiente,  concretizează  în 

următoarele: 
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‐ Crearea  unui  mediu  ambient  (se  da  naștere  unui  context  caracterizat 

printr‐o ambianță cordială, eliminând factorii perturbatori); 

‐ Ascultarea  atentă  a  părintelui  ce  urmează  a  fi  consiliat  (acest  tip  de 

ascultare presupune  captarea  atenției  părintelui, menținerea  contactului 

vizual cu acesta); 

‐ Reactualizarea și înțelegerea informațiilor anterior prezentate de către cel 

consiliat; 

‐ Abordarea  unui  management  optim  al  procesului  de  comunicare 

(atitudinea consilierului trebuie să reprezinte un exemplu demn de urmat 

pentru  părinte;  expresivitatea  emotional‐facială  se  recomandă  să 

genereze  destindere,  relaxare,  tocmai  pentru  a  nu‐l  tensiona  pe  cel 

consiliat;  ghidarea,  orientarea  părintelui  către  descoperirea  soluțiilor 

optime în rezolvarea situațiilor critice cu care se confruntă).  

Consilierea  parentală  are  meritul  de  a  optimiza  relația  părinte‐copil,  având  ca 

scop fundamental dezvoltarea unor practici parentale în vederea disciplinării pozitive 

a copiilor.  

Astfel, părinții sunt orientați către a‐și centra atenția asupra evenimentelor pozitive 

din  activitatea  copilului  și  totodată  către  dezvoltarea  comunicării  părinte‐copil  în 

concordanță cu nivelul de vârstă și particularitățile psiho‐individuale ale copilului.  

În urma analizei de nevoi, se vor identifica și se vor conceptualiza cât mai corect 

eventualele  tulburări  de  comportament  ale  copiilor.  Concretizarea  are  în  vedere 

situația și  frecvența cu care comportamentul respectiv se manifesta. Ca atare, pot  fi 

exemplificate  următoarele  formulări  corecte,  sesizabile,  ale  problemelor 

comportamentale ale copiilor.  

‐ „Deranjează mereu, făcând gălăgie atunci când vin musafiri sau în timpul 

activităților desfășurate la grădiniță”; 

‐ „Întrerupe conversațiile adulților”; 
‐ „Atunci când nu primește ceea ce solicita, reacționează țipând” 

‐ „Este  neliniștit  în  timpul  mesei,  fiind  permanent  în  mișcare,  lipsindu‐i 

preocuparea pentru servirea mesei”; 

‐ „Respectă, rareori, regulile de igienă corporal (spălatul mâinilor înainte de 

masă, spălatul pe dinți, seara, înainte de culcare), strângerea și aranjarea 

corespunzătoare  a  jucăriilor,  salutul  altor  copii  sau  adulți  cu  care 

interacționează”.  

Stabilirea  unui  plan  eficient  de  acțiune  nu  este  posibilă  în  afara  definirii 

problemei și identificării cauzelor care generează comportamentul defectuos.  

În  concluzie,  o  consiliere  parentală  reușită  presupune  parcurgerea  unor  etape 

indispensabile: 
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‐ Conceptualizarea dificultăților comportamentale ale copilului în familie; 

‐ Identificarea cauzelor comportamentului; 

‐ Obiectivele și planificarea activității de consiliere; 
‐ Simularea interacțiunilor și a relațiilor pozitive părinte‐copil; 

‐ Construirea interacțiunilor pozitive prin intermediul jocului; 

‐ Formularea eficientă a cerințelor 
 

 

Bibliografie: 

Cocoradă, E., Consilierea în școală, Psihomedia, Sibiu, 2004 

Holdevici,  I.,  Ameliorarea  performanțelor  individuale  prin  tehnici  de  psihoterapie,Editura  Lider, 

București, 2005  

Lemeni, G. Miclea, M., Consiliere și orientare, Editura ASCR. Cluj Napoca, 2004 

Vrașmaș, E., Consilierea și educația părinților, Editura Aramis, București,2002 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

„REUȘIM ÎMPREUNĂ!” 

 
Prof. MIHALCEA RAMONA 

Grădinița cu PP „Alexandrina Simionescu 
Ghica” Târgoviște

Prof. PINȚUR DANIELA
Grădinița cu PP „Alexandrina Simionescu 

Ghica” Târgoviște

 

 
Familia  este  un  factor  important  şi  de  răspundere  al 

educaţiei.  Părinţii  o  conduc  şi  răspund  de  ea  în  faţa 

societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor. (A.S. Makarenko) 

 

Argument: 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieții revine în primul 

rând  familiei  sale,  acesta  fiind  mediul  în  care  se  naște,  trăiește,  se  dezvoltă  și  se 

formează acesta. Dar,  ca primă  treaptă a  învățământului  preuniversitar,  grădiniței  îi 

revine rolul de a contribui în mod responsabil la formarea personalității copiilor, de a 

le deschide calea spre cunoaștere, spre explorarea mediului  înconjurător. Chiar dacă 

este  „mic”,  copilul,  cu  ajutorul  adulților  care‐l  înconjoară,  la  început  familia,  apoi 

educatorii, poate participa direct la actul educațional.  

Pentru  reuşita  actului  educaţional,  munca  depusă  de  educatoare  trebuie 

continuată,  susţinută  şi  întărită  de  familie.  De  aceea,  noi,  educatorii  trebuie  să 

asigurăm  o  permanentă  colaborare  între  grădiniţă  şi  familie  şi  să‐i  convingem  pe 

părinţi să păstreze unitatea de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele ale grădiniţei.  
 

Scop:  

‐ Educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă a grădiniţei şi a familiei 

în vederea integrării cu succes la şcoală; 

‐ Stimularea  interesului  părinţilor  pentru  activităţile  desfăşurate  în 

grădiniţă; 

‐ Implicarea şi participarea permanentă a părinţilor (nu doar atunci când se 

ivesc probleme) în activităţile de la grupă cât şi în cele extracurriculare; 
 

Obiective: 

‐ Formarea  părinţilor  în  spiritul  ideii  de  parteneri  egali  ai  educatoarei  în 

educaţia copiilor; 
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‐ Stabilirea  unei  relații  de  încredere  și  de  comunicare  între  grădiniță  și 

familie pentru a veni în sprijinul dezvoltării morale, sociale și psihologice a 

copilului; 

‐ Formarea  unei  concepţii  sănătoase  despre  grădiniţă  şi  rolul  acesteia  în 

viaţa copilului; 
 

Rezultate aşteptate: 

Răspunzând  cerinţelor  unei  educaţii  psihopedagogice  complete,  parteneriatul 

grădiniţă‐familie rămâne un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea 

lui  dovedeşte  practic  că  oferă  avantaje  tuturor  părţilor  implicate  în  procesul 

educaţional:  

‐ părinţii  au  posibilitatea  să‐şi  cunoască  mai  bine  copiii,  modul  lor  de 

manifestare în cadrul microgrupului;  

‐ aceștia înţeleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care 

să le aplice în educaţia copiilor lor;  

‐ se  stabilesc  relaţii  mai  apropiate  şi  mai  deschise  între  educatoare  şi 

părinţi, iar părinţii, cunoscându‐se mai bine între ei, pot colabora mai uşor 

în  luarea  unor  decizii  importante  în  activitatea  grădiniţei,  astfel 

constituindu‐se  în  factori de sprijin reali  în procesul  instructiv‐educativ al 

acestei instituţii.  

 

 

Bibliografie: 

x x x, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3‐6/7 ani), 2008.  

x x x , Proiectul pentru Reforma educaţiei Timpurii (P. R. E. T.), modulele 1‐7.  

Ezechil,  L.,  Păişi‐Lăzărescu, M.,  Laborator  preşcolar  –  ghid metodologic,  ediţia  a  II‐a 

revizuită, Editura V& I Integral, Bucureşti, 2002.  
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„ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI” 

 
Educatoare CONSTANTINESCU RALUCA MĂDĂLINA

Grădinița cu PP „Prichindel” Pucioasa
Educatoare MOCANU ANDREEA JULIETA 
Grădinița cu PP „Prichindel” Pucioasa 

 

 

Eu sunt copilul,  tu  ţii  în mâinile  tale destinul meu,  tu determini  în 

cea mai mare măsură, dacă  voi  reuşii  sau eşua  în  viaţă. Dă‐mi,  te 

rog,  acele  lucruri  care  să mă  îndrepte  spre  fericire,  educă‐mă,  te 

rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. (Child’s Appeal) 

 

Argument 

Intr‐o  societate  care  evoluează  sub  imperiul  schimbărilor  permanente  în  toate 

domeniile, care solicită individului abilități de adaptare rapidă la situații noi, educația 

trebuie  să  răspundă  în  primul  rând  nevoilor  individuale,  asigurând  în  același  timp 

șansele de  integrare și dezvoltare socială personală. Una din pârghiile de  intervenție 

care acționează la nivelul educației preșcolare și care pot susține acest deziderat, este 

dezvoltarea  unei  relații  parteneriale  grădinița‐familie,  definite  printr‐o  comunicare 

reală, constructivă în interesul copilului.  

Încă  de  la  intrarea  în  grădiniţă  şi  apoi  în  şcoală,  părinţii  sunt  cei  care  au  toate 

informaţiile ce au legătură cu copilul: informaţii legate de sănătate, obiceiuri legate de 

alimentaţie, trăsături specifice privind modul de învăţare a noilor conţinuturi, felul de 

a se comporta, probleme ce ţin de dezvoltare etc.  

Alianţa dintre grădiniță şi familie reprezintă o primă experimentare relaţională şi 

de  conlucrare  a  părinţilor  cu  cadrele  didactice.  Cei  mai  mulţi  dintre  părinţi  arată 

deschidere,  voinţă  şi  dorinţă  de  a  colabora  cu  personalul  grădiniței,  dar  se  poate 

întâmpla  ca  ducerea  la  bun  sfârşit  a  unui  parteneriat  să  fie  îngrădită  de  atitudini 

nepotrivite ale fiecăruia dintre cei care sunt implicaţi.  

După cum am menţionat, parteneriatul presupune prezenţa unui obiectiv comun. 

În  cazul  parteneriatului  familie–grădiniță,  acesta  este  dezvoltarea  în  ansamblu  a 

copilului  în  raport  cu  caracteristicile  sale  individuale.  El  nu  poate  fi  realizat  decât 

printr‐o mişcare  de  alăturare  în  sens  dublu,  în  vederea  unei  suficiente  înţelegeri  şi 

cunoaşteri de ambele părţi.  

Daca părinții nu se  implică concret  în educația copilului preșcolar și  lasă sarcina 

formării  și  educării  acestuia,  numai  în  responsabilitatea  grădiniței,  aceasta  nu  își  va 

putea atinge scopurile educaționale, la standardele propuse. În acest scop am gândit 

și proiectat acest parteneriat educațional.  
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Scopul proiectului: 

‐ Sprijinirea  părinților  pentru  conștientizarea  și  asumarea  rolului 

educațional și  

‐ implicarea  lor  în  formarea  și  dezvoltarea  personalității  copilului  pentru 

integrarea  

‐ lui în viața socială.  
‐ Stabilirea  unor  principii  de  bază  ce  trebuie  respectate  în  formarea 

personalităţii copiilor.  

‐ Modalități de eficientizare a relaţiei familie – grădiniţă.  
 

Obiective: 

‐ Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi 

grădiniţă; 

‐ Folosirea  unor  metode  moderne  pentru  dezvoltarea  personalității 

preșcolarului; 

‐ Iniţierea unor  activități  educative prin  participarea directă  a  părinților  în 
procesul educațional, 

‐ Valorificarea unor experienţe personale; 
‐ Exprimarea  opiniei  participanţilor  cu  privire  la  acţiunile  întreprinse  în 

cadrul acestui parteneriat.  

 

Grafic activități 

Data  Tema  Forma de realizare Participanți 

Septembrie 
2018 

 
 

„Necesitatea 
parteneriatului 
grădiniță familie” 

 

Prima ședința cu părinții;
prezentarea 

reciprocă,cunoașterea 
regulamentului 

grădiniței,prezentarea 
ofertei educaționale. 

Părinții 
Doamna 
Director 

Educatoarele 
 
 

Octombrie
2018 

„Îmi cunosc 
copilul?” 

Dezbatere
Chestionare 

Părinții 
Educatoarele 

Decembrie 
2018 

„Îl așteptăm pe 
Moș Crăciun” 

Activitate cu prilejul 
Crăciunului la care 

participă familiile copiilor; 

Părinții 
Educatoarele 

Februarie 
2019 

 

Educarea copiilor 
în spiritul valorilor 

morale; 
 

Activitate S.N.A.C. – unde 
copiii și părinții au donat 
produse pentru copiii din 

medii defavorizate. 

Părinții 
Educatoarele 
Preșcolarii 
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Martie 
2019 

„La mulți ani, 
mămico!” 

Activitate deschisă 
pregătită în cinstea 

mămicilor 

Preșcolarii 
Mămicile 

Educatoarele 

Aprilie 
2019 

„Sfânta 
Împărtășanie” 

Copiii însoțiți de părinți au 
mers la biserică pentru a 
primi Sfânta Împărtășanie 

Copiii 
Educatoarele 

Părinții 

Mai 
2019 

„Să știi mai multe, 
sa fii mai bun!” 

Activități extrașcolare 
desfășurate cu părinții. 

Părinții 
Educatoarele 

Iunie 
2019 

„Petrecere pentru 
cei mici” 

Activitate desfășurată la 
locul de joacă 

Părinții 
Copiii 

Educatoarele 
 

 

Bibliografie: 

Maricica Dănuța Bunghez, 2015,,, Parteneriat scoala‐familie. Organizarea activităților de dirigenție și 

comunicarea cu familiile elevilor”, editura PRO universitaria 

Tibu Delia Goia, 1998, „ Parteneriatul Școală –familie‐comunitate”, Editura Universitară 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR  

SOCIO‐EMOȚIONALE LA PREȘCOLARI 

 
Prof. înv. preșc. MOLDOVAN ANA‐MARIA

CJRAE‐CJAP, Cluj‐Napoca
Prof. înv. preșc. PANĂ ANCA ELENA 

CJRAE – Grădinița cu PP „Licurici”, Cluj‐Napoca 
 

 

Din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare a competenţelor emoţionale şi 

sociale, copiii de aceeaşi vârstă pot fi diferiţi. Aceste competenţe sunt influenţate de 

factori  intrapersonali  şi  interpersonali.  Dezvoltarea  optimă  a  competenţelor 

emoţionale  şi  sociale  este  rezultatul  unor  aspecte  cu  o  puternică  componentă 

genetică,  specifică  fiecărui  copil,  precum  şi  a  influenţelor  din mediu,  provenite  din 

familie  şi  mai  târziu  din mediul  educaţional.  Interacţiunea  optimă  a  acestor  factori 

poate reprezenta o sursă de protecţie, care asigură adaptarea eficientă a copilului  la 

cerinţele mediului.  
 

Factorii intrapersonali  

În  categoria  factorilor  intrapersonali  sunt  incluşi  factorii  biologici  şi  factorii 

cognitivi.  

Factorii biologici se referă la componenta genetică înnăscută. Aceasta influenţează 

modul  în  care  copilul  reacţionează  la  stimulii  din mediu  (intern  sau extern),  şi  care  la 

această  vârstă  poate  fi  cel  mai  uşor  observată  prin  reacţii  comportamentale. 

Temperamentul  este  una  dintre  componentele  genetice,  care  se  manifestă  prin 

predispoziţii la nivelul unor caracteristici emoţionale şi comportamentale. Din punctul 

de vedere al temperamentului, copiii pot fi împărţiţi în trei categorii:  

‐ copiii cu temperament „uşor", care sunt bine adaptaţi din punct de vedere 

social,  capabili  să dezvolte  relaţii  cu ceilalţi,  respectă  regulile, explorează 

mediul  în  situaţii  noi  şi  sunt  capabili  să‐şi  gestioneze  în  mod  adecvat 

reacţiile emoţionale;  

‐ copiii cu temperament „dificil". Aceştia nu respectă regulile, au dificultăţi 

în  urmarea  instrucţiunilor,  se  implică  în  interacţiuni  caracterizate  prin 

reacţii de agresivitate şi manifestă crize de furie atunci când nu obţin ceea 

ce‐şi doresc;  

‐ copiii  cu  temperament  „greu  de  activat",  sunt  în  general  retraşi,  evită 

situaţiile de relaţionare cu ceilalţi, îşi exprimă rar emoţiile sau dorinţele, au 

nevoie de încurajări din partea adulţilor pentru a se implica în activităţi noi.  
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Chiar  dacă  temperamentul  nu  poate  fi  schimbat  semnificativ  în  timp, 

manifestările comportamentale individuale pot fi modificate în mare măsură. Oferirea 

unor modele  de  comportament  adecvat  în  momentul  potrivit  pe  care  copiii  le  pot 

însuşi,  poate  contracara  neajunsurile  reacţiilor  înnăscute,  familia  ocupând  un  rol 

esențial.  

Factorii cognitivi cu impactul cel mai puternic asupra competenţelor emoţionale 

şi  sociale  sunt:  teoria  minţii  (abilitatea  copilului  de  a  înţelege  gândurile  şi  stările 

emoţionale  ale  celorlalte  persoane,  ceea  ce  îi  permite  să  prezică  intenţiile  şi 

comportamentele acestora) şi nivelul de dezvoltare al limbajului.  

Teoria Minţii este asociată cu capacitatea de a înţelege faptul că alte persoane pot 

avea gânduri şi emoţii diferite de cele proprii. În jurul vârstei de 3‐4 ani această abilitate 

începe  să  se  dezvolte  şi  le  permite  copiilor  să  înţeleagă  intenţiile  celorlalţi  şi  să 

interpreteze motivaţia subiacentă comportamentelor acestora. Existenţa unei astfel de 

teorii le permite copiilor să explice comportamentele oamenilor pe baza unor indicii mai 

puţin  evidente,  cum  ar  fi  dorinţele  sau  credinţele.  Copiii  cu  dificultăţi  în  decodarea 

intenţiilor  sau  comportamentelor  celorlalţi,  au  probleme  de  adaptare  inter  şi 

intrapersonală. Copiii care au teoria minţii insuficient dezvoltată au dificultăţi în iniţierea 

şi mai ales menţinerea relaţiilor cu ceilalţi, deoarece nu manifestă comportamente cum 

ar fi cooperarea în joc, oferirea ajutorului sau împărţirea jucăriilor.  

Limbajul  reprezintă  un  instrument  important  pentru  dezvoltarea  emoţională  şi 

socială a copiilor. Dezvoltarea adecvată a limbajului asigură o comunicare verbală mai 

nuanţată şi creşte şansele de a avea interacţiuni sociale calitativ superioare. Achiziţiile 

la nivelul  limbajului permit  copiilor  să  iniţieze discuţii  despre emoţii  şi  în  consecinţă 

favorizează  capacitatea  de  a  înţelege  şi  de  a  recunoaşte  emoţiile  proprii  şi  ale 

celorlalţi.  
 

Factorii interpersonali 

În  cadrul  factorilor  interpersonali  includem  influenţele  ce  provin  din  mediul 

familial şi cele care provin din mediul educaţional.  

Familia  ‐ Un  important  factor  de  risc  s‐au dovedit  a  fi  cunoştinţele precare  ale 

părinţilor  despre  modul  în  care  se  dezvoltă  copiii  şi  convingerile  despre  ceea  ce 

aceştia ar trebui să ştie până la o anumită vârstă. Atitudinile părinţilor faţă de copiii lor 

variază  de  la  toleranţă  excesivă,  până  la  atitudini  extrem  de  dure  faţă  de 

comportamentele „inadecvate" ale copiilor. Aşteptările părinţilor, pot fi nepotrivite în 

raport cu vârsta,  respectiv cu abilităţile copilului. Aşteptările  realiste ale părinţilor  şi 

modul  în  care  percep  disciplinarea  sunt  extrem  de  importante  pentru  dezvoltarea 

competenţelor  emoţionale  şi  sociale.  Prin  respectarea  regulilor,  copiii  învaţă 

comportamente  acceptate  social,  însă  acest  lucru  este  posibil  doar  dacă  aplicarea 

regulii se realizează cu consecvenţă. Copiii în cazul cărora părinţii nu aplică consecvent 
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regulile  şi  consecinţele  nerespectării  acestora,  riscă  să  dezvolte  probleme  de 

comportament,  atitudini  sfidătoare  la  adresa  celorlalţi,  precum  şi  manifestări 

emoţionale inadecvate ca modalitate de răspuns la incapacitatea de a prezice reacţiile 

părinţilor la comportamentele lor.  

Modul  în  care  părinţii  se  manifestă  din  punct  de  vedere  emoţional  şi 

comportamental  în  situaţii  conflictuale  reprezintă  un  alt  factor  de  risc.  Sunt  foarte 

uşor preluatereacţiile comportamentale ale părinţilor  în situaţii critice de către copii 

prin învăţare observaţională, aceştia ajungând să imite comportamentele părinţilor în 

contexte similare. Expunerea repetată a copilului la acelaşi tip de reacţii (în certuri, în 

situaţii conflictuale) poate duce la formarea unor stiluri de manifestare (emoţională şi 

comportamentală), care vor fi transferate şi în alte situaţii similare.  

Un alt factor de risc îl reprezintă relaţia de ataşament părinte‐copil. Din primele 

luni de viaţă,  reacţiile emoţionale ale copiilor pot  fi modificate prin  interacţiunile cu 

părinţii.  Dezvoltarea  tipului  de  ataşament,  adică  relaţia  emoţională  dintre  copil  şi 

părinţi  este  determinată  de  reacţiile  părinţilor  la  manifestările  emoţionale  ale 

copilului.  Copiii  învaţă  că  în  situaţiile  cu  încărcătură  emoţională  (pozitivă  sau 

negativă), părintele va reacţiona consecvent faţă de emoţiile lor. În funcţie de modul 

în care părinţii răspund la manifestările emoţionale ale copiilor, se disting trei tipuri de 

ataşament:  insecurizant,  securizant  şi  evitativ.  Copiii  cu  ataşament  insecurizant,  dar 

mai ales cei cu ataşament evitativ) tind să evite interpretarea situaţiilor cu încărcătură 

negativă, precum şi a emoţiilor negative care pot rezulta din acestea, ceea ce duce la 

un număr  limitat de confruntări  cu astfel de emoţii,  reducând  implicit  şi  înţelegerea 

lor.  Copiii  care  au  o  relaţie  de  ataşament  insecurizantă  sunt  predispuşi  să  dezvolte 

probleme de relaţionare, au dificultăţi în iniţierea interacţiunilor şi nu au încredere în 

propria  lor  capacitate  de  a  face  faţăacestor  situaţii.  Pe  de  altă  parte,  copiii  cu 

ataşament  securizant  nu  percep  evenimentele  negative  ca  fiind  ameninţătoare 

datorită încrederii lor în faptul că părinţii îi vor ajuta să facă faţă situaţiei. Altfel spus, 

copiii cu ataşament securizant învaţă să transfere relaţia de încredere cu părinţii şi în 

alte contexte sociale, ceea ce se manifestă de exemplu prin  tendinţa de explorare a 

mediului în situaţii noi, încredere în ceilalţi şi integrarea mai facilă în situaţiile sociale.  

Atitudini  familiale  vizavi  de  emoţii  ‐  Reacţiile  părinţilor  faţă  de  manifestările 

emoţionale  ale  copiilor.  Modul  în  care  părinţii  reacţionează  la  manifestările 

emoţionale  ale  copiilor  constituie  o  altă  categorie  de  factori  de  risc.  Părinţii  care 

obişnuiesc  să  pedepsească  exprimarea  emoţiilor,  în  special  a  celor  negative,  vor 

amplifica  reacţiile  emoţionale  negative  ale  copiilor.  Pe  de  altă  parte,  părinţii  care 

încurajează exprimarea emoţională îşi ajută copiii să înţeleagă mai bine emoţiile şi să 

identifice  modalităţi  eficiente  de  a  le  gestiona.  Copiilor  trebuie  să  li  se  asigure 
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contextul  în  care  să  înveţe  manifestarea  adecvată  a  emoţiilor  pentru  o  dezvoltare 

optimă. În această situaţie, părinţii joacă rolul de „facilitatori'' ai experienţelor sociale.  

Stilul părinţilor de a‐şi exprima emoţiile. Exprimarea emoţiilor de către părinţi se 

poate realiza  fie prin discuţiile despre emoţii,  fie prin manifestările emoţionale non‐

verbale  (expresia  facială,  gesturi,  intonaţie,  etc.). Un  factor de  risc  legat de  stilul de 

exprimare  emoţională  al  părinţilor  este  reprezentat  de  frecvenţa  cu  care  părinţii 

utilizează cuvinte care denumesc emoţii. Atunci  când părintele adoptă atitudini prin 

care  evită  discuţiile  despre  emoţii,  le minimalizează,  ridiculizează  sau  critică  copilul 

pentru  că  îşi  exprimă  emoţiile,  acesta  va  avea  probleme  nu  doar  în  exprimarea 

emoţiilor, dar şi  în conştientizarea propriilor stări emoţionale. Consecinţa este aceea 

că  aceşti  copii  vor  întâmpina dificultăţi  în manifestarea empatiei  şi  în  achiziţionarea 

comportamentelor prosociale.  

Pentru  toate  motivele  expuse  mai  sus,  concluzionăm  că,  familia  are  un  rol 

esențial  în  dezvoltarea  socio‐emoțională  a  preșcolarului,  aceasta  având  o  misiune 

dificilă  care  presupune  înţelepciune,  imaginaţie,  răbdare  şi  multă  dragoste.  Părinţii 

sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile și un precursor 

în sănătatea psihologică a adultului în devenire.  
 

 

Bibliografie: 

Aunola, K & Nurmi,  J.‐E.,  (2005). The role of parenting styles  in children’s problem behavior. Child 

development, 76, 6, 1144‐1159.  

Debesse, M., (1991). Psihologia copilului de la naştere la adolescenţă, EDP, Bucureşti.  

Ştefan,  C.,  Kallay,  E.,  (2007).  Dezvoltarea  competenţelor  emoţionale  şi  sociale  la  preşcolari.  Ghid 

practic pentru educatori, Editura ASCR,Cluj‐Napoca.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia, dincolo de cuvinte... 

 

 125

 

 

HAI CU NOI LA GRĂDINIȚĂ! 

 
Prof. RADU IONELA OANA

Grădinița cu PP  „Alexandrina Simionescu 
Ghica” Târgoviște 

Prof. MORLOVEA ANGELA 
Grădinița cu PP  „Alexandrina Simionescu 

Ghica” Târgoviște 
 

 

Grădiniţa  este  un  important  mediu  de  socializare,  îi  ajută  pe  copii  să 

interacţioneze  cu  alţi  copii,  dar  şi  cu  adulţi  şi  le  oferă  acestora  un mediu  primitor, 

adecvat învăţării.  

Totodată, grădiniţa oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al 

fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a  intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu 

adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 

descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine 

pozitivă.  

Dar,  educaţia  copiilor,  priviţi  ca  fiind  cei mai  tineri membri  ai  unei  comunităţi, 

este  responsabilitatea  întregii  comunităţi.  Ea  este  leagănul  creşterii  şi  devenirii 

copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv 

pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel 

dintre grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru 

atingerea  unor  obiective  comune  în  ceea  ce  priveşte  educaţia  preşcolarilor,  la 

acestea adăugându‐se plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându‐se 

într‐o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social‐educativă, şi un efect 

reconfortant.  

Din această perspectivă,  la grupa pe care o conducem, am organizat o  serie de 

activităţi în parteneriat cu părinţii, care s‐au bucurat de un real succes, atât în rândul 

preşcolarilor, cât şi al părinţilor: 

‐ Confecționăm trăistuțe pentru colind! 

‐ Încondeiem ouă de Paști! 

‐ Confecționare Sorcova! 
‐ Mărțișoare pentru fete ‐ activitate cu tăticii 

‐ Festivalul toamnei în culori ‐ Decorăm dovleci! 

‐ Mărțișoare, mărțișoare! 

‐ Micii make‐up artiști 

‐ Tăticii = hair–styliști 
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‐ Jocuri interactive cu părinții 
Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv  în grădiniţă. Unii ar putea să  lucreze ca 

voluntari în clasă: să spună poveşti copiilor, să‐i înveţe cântece; le pot descrie ori arăta 

animale neobişnuite; să  le cânte  la un  instrument muzical. Câţiva părinţi pot pregăti 

mâncare pentru copii ori pot organiza o  întâlnire generală cu părinţi şi copii. Părinţii 

trebuie încurajaţi cât mai mult în aceste activităţi.  

Înţelegerea  şi  legătura  strânsă  între  familie  şi  educatoare  va  face  ca  munca 

acesteia cu copiii să beneficieze în urma acestor relaţii şi le va dărui un an şcolar cald 

şi plăcut.  
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NOI ORIENTĂRI ÎN CADRUL  

PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE 

 

 
Prof. MOȚ CAMELIA CONSTANTINA 

Grădinița cu PP „Sf. Nichita Romanul” Tulcea 
 

 

Conceptul  de  parteneriat  (provenit  din  engl.  partnership),  în  sens  etimologic 

desemnează relaţiile stabilite între asociaţi din instituţii diferite. Termenul parteneriat 

se  bazează  pe  premisa  că  partenerii  au  un  fundament  comun  de  acţiune  şi  un 

principiu  al  reciprocităţii,  ceea  ce  le  permite  să‐şi  unească  eforturile  spre  atingerea 

unui ţel comun. Colaborarea partenerilor implicaţi în educaţie presupune construirea 

unei  relaţii  clădite  pe  unificarea  unui  sistem  de  valori  şi  cerinţe  adresate  copilului. 

Conceptul de parteneriat educaţional constituie o atitudine în câmpul educaţional, şi 

presupune  colaborare,  cooperare,  comunicare  eficienta,  acces  egal,  acceptarea 

diferenţelor şi interacţiuni îndreptate în scopul optimizării rezultatelor educaţiei.  

Datorită  abordării  curriculare  flexibile  şi  deschise  pe  care  o  presupune  în 

rezolvarea  problemelor  cu  care  se  confruntă  astăzi  educaţia,  parteneriatul 

educaţional tinde să devină un concept central. Din abordarea curriculară a educaţiei 

rezultă  nevoi  precum  aceea  de  cunoaştere,  respect  şi  valorizare  a  diversităţii,  ce 

presupune unicitatea fiinţei umane şi multiculturalitatea. Fiecare copil este unic, are 

particularităţi diferite, determinate de caracteristici  individuale şi de apartenenţa  lor 

la un spaţiu şi o identitate socio‐culturală. Copilul intră, de la începutul existenţei sale, 

în  interacţiuni  umane,  care  se  manifestă  în  diverse  forme:  ca  interdependenţă  a 

factorilor  sociali,  ca  influenţare, ca schimb de  idei,  sentimente şi  stiluri de conduită. 

Particularităţile  individuale  reprezintă  răspunsurile  personale  la  solicitările mediului, 

unicitatea  venind  din  ecuaţia  subiectivă  a  fiecăruia,  din  stilurile  de  învăţare,  din 

ritmurile  dezvoltării,  din  trăsăturile,  capacităţile,  competentele  şi  comportamentele 

fiecăruia, amprenta culturală fiind importantă pentru că determină bogăţia diversităţii 

la nivelul grupului social.  

Parteneriatul  educaţional  se  instituie  între  următoarele  instituţii:  familie 

(partener  tradiţional  al  şcolii),  şcoală  (ca  instituţie  socială  transmiţătoare de  valori), 

comunitate  (ca  beneficiar  al  serviciilor  educaţionale),  agenţii  educaţionali  (elevi, 

părinţi,  cadre  didactice,  psihologi,  alţi  specialişti),  instituţii  de  cultură  (universităţi, 

biblioteci,  muzee,  centre  de  cultură),  şi  alţi  factori  interesaţi  în  dezvoltarea 

instituţională a sistemului de educaţie.  
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Obiectivele parteneriatelor educaţionale sunt: 

‐ să  asigure  coerenţa  politicilor  şi  strategiilor  de menţinere  a  educaţiei  ca 

sector prioritar; 

‐ să consolideze cadrul instituţional şi legislativ al dezvoltării umane; 

‐ să  asigure  instrumente  instituţiilor  şcolare  necesare  în  dezvoltarea 

programelor specifice; 

‐ să implice comunitatea în asigurarea calităţii educaţiei; 

‐ să asigure  colaborarea  şcolii  cu beneficiarii  în  sensul  realizării  echităţii,  a 
egalităţii de şanse; 

‐ să  elaboreze  programe  comune,  menite  să  faciliteze  integrarea  socio‐

profesionale a absolvenţilor; 

‐ să  confirme  şi  să  întărească  rolul  unităţilor  de  învăţământ  în  viaţa 

comunităţii; 

‐ să  asigure  articularea  programelor  europene  şi  internaţionale  care 

determină măsuri de  inovare şi de dezvoltare  la nivel  local,  judeţean sau 

regional; 

‐ să asigure, în cooperare cu mass‐media, informarea corectă şi completă a 

beneficiarilor  şi  publicului  în  ceea  ce  priveşte  impactul  social  al 

programelor şi măsurilor din domeniul educaţional.  

În primele etape ale vieţii,  responsabilitatea educării copilului  revine  familiei.  În 

mod  firesc,  părinţii  sunt  primii  educatori  ai  copilului.  Copiii  sunt  apoi  înscrişi  în 

grădiniţă,  instituţie  care  le  asigură  condiţiile  necesare  pentru  dezvoltarea  în 

concordanţă  cu nevoile  individuale. Vine apoi  rândul profesioniştilor din grădiniţe  şi 

şcoli  să  se  ocupe  de  educarea  şi  formarea  copiilor  printr‐o  metodologie  şi  un 

curriculum specific vârstei acestora.  

Grădiniţa  este  un  important  mediu  de  socializare,  îi  ajută  pe  copii  să 

interacţioneze  cu  alţi  copii,  dar  şi  cu  adulţi  şi  le  oferă  acestora  un mediu  primitor, 

adecvat  învăţării.  Totodată,  grădiniţa  oferă  suport  pentru  valorificarea  potenţialului 

fizic  şi  psihic  al  fiecărui  copil,  pentru  dezvoltarea  capacităţii  de  a  intra  în  relaţie  cu 

ceilalţi  copii  şi  cu  adulţii. De asemenea,  grădiniţa  sprijină  copilul  în  interacţiunea  cu 

mediul,  favorizează  descoperirea  de  către  fiecare  copil  a  propriei  identităţi  şi  îi 

formează  o  imagine  de  sine  pozitivă.  Dar  educaţia  copiilor,  priviţi  ca  cei  mai  tineri 

membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul 

creşterii  şi  devenirii  copiilor  ca  viitori  adulţi  responsabili  de  menirea  lor  în  folosul 

întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar 

a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

Activităţile desfăşurate  în parteneriat  cu părinţii  sunt modalităţi propice pentru 

atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea 
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adaugându‐se  plăcerea  de  a  fi  alături  de  colegi,  activităţile  desfăşurându‐se  într‐o 

atmosferă  de  voie  bună,  având,  pe  lângă  valoarea  social–educativă  şi  un  efect 

reconfortant.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor: 

‐ să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu 

alţi copii, în care pot învăţa lucruri noi şi interesante; 

‐ să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  

‐ să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia; 
‐ să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  

‐ să  participe  la  evenimentele  din  grădiniţă  (Ziua  copiilor,  Ziua  grădiniţei, 

serbări, şezători etc.);  

‐ să se ofere voluntari prin  implicarea  în activităţi  şi  să ceară şi membrilor 

comunităţii lucrul acesta;  

‐ să  dorească  să  participe  la  luarea  unor  decizii  cât  mai  bune  pentru 

grădiniţă;  

‐ să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  

‐ să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie.  

Participarea  activă  a  părinţilor  la  activităţile  din  grădiniţă  le  creează  copiilor 

sentimente  de  siguranţă,  înţelegere,  bucurie;  copilul  arată  ce  ştie,  ce  poate  iar 

părintele  este  mândru  de  copilul  său  în  relaţie  cu  ceilalţi.  Aşa  pot  să  aprecieze 

împreună  activităţile,  faptele,  evenimentele,  rezultatele  obţinute.  Părinţii  vor  avea 

„măsura” evoluţiei copilului său, comportarea în colectiv.  

În  privinţa  formelor  concrete  de  colaborare  dintre  grădiniţă  şi  familie,  trebuie 

spus că ele se deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare. Un 

exemplu  ar  fi  referatele  prezentate  în  faţa  părinţilor  cu  anumite  prilejuri.  De 

asemenea, organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au 

posibilitatea  să‐şi  cunoască  copilul  prin  prisma  rezultatelor muncii  sale.  Participarea 

părinţilor  la  anumite  activităţi  demonstrative  îi  ajută  să  cunoască  metodele  şi 

procedeele  folosite,  le  sugerează  anumite  modalități  concrete  de  îndrumare  a 

jocurilor,  de  folosire  a  jucăriilor,  etc.  În  cadrul  acestor  participări,  părinţii  observă 

modul  de  comportare  al  copilului  în  colectivitate,  precum  şi  modul  şi  gradul  de 

implicare al preşcolarului în activităţi.  

Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt convorbirile cu 

familia.  Asemenea  convorbiri  au  loc  spontan  ori  de  câte  ori  se  iveşte  prilejul,  sau 

organizat,  din  iniţiativa  educatoarei  sau  a  părinţilor.  Avantajul  lor  constă  în 

posibilităţile pe care ni le oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de a ajunge la 

un  consens  asupra  măsurilor  ce  se  vor  întreprinde  în  continuare.  Educatoarea  are 
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prilejul  să  cunoască  mai  bine  copilul  prin  intermediul  părinţilor,  să‐i  cunoască  pe 

aceştia din perspectiva calităţii pe care o au.  

Vizitele  constituie  o  altă  formă  de  colaborare.  Includem  aici  ambele  variante, 

vizitarea familiei de către educatoare şi vizitarea grădiniţei de către părinţi. Cu acest 

prilej  educatoarea  are  posibilitatea  să  cunoască  structura  şi  climatul  educativ  din 

familie, relaţiile şi valorile morale ale acestui microgrup, locul pe care copilul îl ocupă 

în  interiorul  său.  Vizitând  grădiniţa,  părinţii  au  posibilitatea  să‐şi  cunoască mai  bine 

copilul şi să‐şi vadă propriile rezultate, observând şi informându‐se asupra atitudinii şi 

comportării  copilului.  O  altă  formă  de  colaborare  între  grădinița  şi  familie  sunt 

serbările  copiilor,  un  prilej  de  cunoaştere  reciprocă,  dar  şi  de  satisfacţie  reciprocă 

pentru realizările copiilor.  

În educaţie, parteneriatul se prezintă ca o concretizare a acţiunii de „renovare” a 

învățământului. El apare ca o alternativă ce poate permite accelerarea schimbărilor pe 

tărâmul educaţional în direcţia unei mai profunde colaborări între factorii implicaţi în 

dirijarea  dezvoltării  personalităţii  copilului.  În  acelaşi  timp  relaţia  partenerială  în 

educaţie creează premisele unui învăţământ performant, perfectibil în concordanţă cu 

dinamica  societăţii.  Activitatea  în  parteneriat  are  nenumărate  avantaje,deoarece 

creează relaţii de colaborare,clarifică diverse probleme educative,oferă un nou cadru 

de  dezvoltare  a  personalităţii  copiilor.  Activitatea  în  noul  curriculum  preşcolar  îl 

citează  pe  D’Hainaut  care  atrăgea  atenţia  asupra  faptului  că  „punctul  central  al 

curricumurilor  trebuie  sa  fie  elevul,  nu materia….  şi  că  atunci  când  se  vorbeşte  de 

conţinutul curricumului trebuie să înţelegem ca nu este vorba de enunţări de materii 

de învăţat, ci de scopuri exprimate în termeni de competenţe,moduri de a acţiona sau 

de  a  şti  în  general  ale  elevului’’.  Competenţa  se  naşte  şi  se  va  evalua  la  confluenţa 

verbelor: a şti,a şti să faci, a şti să fii,a şti să devii,astfel devine esenţială capacitatea 

de transformare,de autodevenire permanenta,de racordare la cerinţe din ce în ce mai 

dinamice.  Pentru  a  realiza  aceste  competenţe  rolul  cel  mai  important  revine 

educatoarei  şi  modului  de  realizare  a  comunicării  didactice,implicit  a  iniţierii  de 

parteneriate  educaţionale  benefice  pentru  copii,cât  şi  pentru  factorii  implicaţi: 

grădiniţă,familie,comunitate.  
 

 

Bibliografie:  

Băran‐ Pescaru, A., 2004, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, București; 

P.R.E.T., 2008,Modul nr. 2: ,,Împreună pentru copii:grădiniţa şi comunitatea’’,Bucureşti;  

Vrăşmaş, E., A., 2002, „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, București.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia, dincolo de cuvinte... 

 

 131

 

 

PROIECT DIDACTIC 

„SURPRIZELE IEPURAŞULUI” 

 
Prof. înv. preșc. NEAGU MARIA
Grădiniţa cu PP Nr. 1 Târgoviște

Prof. înv. preșc. NEACȘU SORINA 
Grădiniţa cu PP Nr. 1 Târgoviște 

 

 

Data: 16. 04. 2019 
 

Unitatea şcolară: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1, Târgoviște 
 

Grupa: Mică „B” 
 

Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
 

Subtema săptămânii: „Tradiții și obiceiuri de Paște” 
 

Tema zilei: „În ajutorul iepurașului de Paște” 
 

Tipul activităţii: mixtă 
 

Forma de realizare: Activitate integrată  
 

Componența activității:  

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea Iepurașului de Paște” 

Activităţi pe domenii experienţiale: ADE + DOS + ALA 1 +ALA2 (Educație pentru 

societate) 

A.D.E. – DOS: „Povestea Iepurașului de Paști” –povestea educatoarei 

ALA I: Centrul Artă: „Decorăm ouăle de Paște”‐ pictură 

Joc de rol: „De‐a gospodinele”‐ pregătim cozonac 

Manipulative: „Coșulețe pentru ouă”‐ construcții din bețișoare 

Știință: „Vopsim ouă”‐ experiment culinar tradițional 

ALA II: „Sărbătoarea iepuraşului” 

”Dansul iepurașilor!” 

„Vânătoarea de ouă” 

TRANZIȚII: „Dansează hopa, hopa!” – joc de mișcare,  

„Țup‐țup Iepuraș, iepurașul meu de Paști”‐ cântec;  
 

Scopul activității:  

‐ Stimularea curiozității, dragostei  și  interesului  copiilor  faţă de  tradițiile  și 

obiceiurile de Paşte; 
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‐ Educarea  unor  sentimente  de  prietenie,  toleranță,  dărnicie,  bunătate, 

armonie și buna dispoziție în relațiile cu cei din jur.  
 

Obiective operaţionale:  

‐ Să urmărească firul logic al evenimentelor redate în teatrul de păpuși; 

‐ Să  aprecieze  însuşirile  pozitive  și  stările  emoționale  ale  personajelor  din 

poveste; 

‐ Să  identifice  tradiţiile  pascale:  vopsitul  ouălor,  încondeiatul  ouălor, 
frământatul cozonacului, precum și alte obiceiuri specifice Sfintelor Paști; 

‐ Să utilizeze adecvat instrumentele și materialele de lucru pentru a decora 

ouăle de Paști; 

‐ Să  exerseze  deprinderi  practice  și  gospodărești  în  pregătirea  cozonacilor 
de Paști; 

‐ Să  colaboreze  cu  partenerii  de  joc  în  armonie  și  înțelegere  pentru  a 

construi un coșuleț din materialele puse la dispoziție; 

‐ Să decoreze ouă prin metode tradiționale și netradiționale de Paște; 

‐ Sa se bucure de rezultatele muncii depuse; 

‐ Să coordoneze mișcările cu ritmul muzicii.  
 

Strategii didactice: 
 

Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, expunerea, exerciţiul, demonstrația, 

metoda diamantul, jocul; 
 

Mijloace  de  învățământ:  coș,  prezentare  ppt.  „Tradiții  și  obiceiuri  de  Paște”, 

videoproiector,  flanelograf, urechi de  iepuraș, păpuși de mână  și de pluș  (personaje 

din  poveste),  cadru  pentru  teatru,  ouă  din  polistiren,  bețișoare  de urechi,  acuarele, 

pensule, șervețele umede, halate protecție pictură, bețe de lemn, cerc din polistiren, 

decorațiuni pentru coș, șorțuri de bucătărie, bonete, aluat, tocător, sucitor, cuțite de 

plastic, ou crud, forme, nucă, rahat, tăvi, rețetă cozonac, ouă fierte, oțet și apă, frunze 

de nuc, foi de ceapă, sfeclă, boluri transparente, filmuleț – „Vopsirea ouălor”, jetoane 

cu personajele din poveste și locul unde se desfășoară acțiunea, jetoane cu trăsăturile 

de caracter ale personajelor, calculator și boxe, ouă kinder.  
 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri.  
 

Forme de evaluare: evaluare orală, aprecieri individuale și frontale.  
 

Durata: 1,5 h 
 

Loc de desfăşurare: Sala de clasă.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia, dincolo de cuvinte... 

 

 133

 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII: 

Întâlnirea  de  dimineață  debutează  cu  Salutul  copiilor,  cu  Prezența  acestora, 

completarea  Calendarul  naturii,  stabilind  coordonatele  spațio‐temporare.  Se  vor 

purta  discuții  despre  ziua  în  care  ne  aflăm,  cât  și  despre  vremea  de  afară. 

Împărtăşirea  cu  ceilalţi:  este  reamintită  tema  săptămânii:  „Tradiții  și  obiceiuri  de 

Paște”  și  se prezintă un ppt. pe această  temă.  În  cadrul acestei etape se va purta o 

discuţie cu întreaga grupă despre aceste tradiții și obiceiuri.  

Descoperim Elementul Surpriză, venirea în sala de grupă a Iepuricăi, mama a trei 

iepurași:  iepurele cel mare Țup,  iepurele mijlociu Țup‐Țup și  iepurele cel mic Țup‐Țup‐

Țup.  Mama  Iepurica  a  auzit  de  la  doamnele  educatoare  că  grupa  ursuleților  se 

pregătește pentru sărbătoarea Paștelui, așa cum și iepurașii ei o fac deoarece trebuie să 

ducă copiilor cuminți și ascultători cadouri. Ea îi întreabă pe aceștia dacă știu Povestea 

Iepurașului  de  Paște,  iar  copiii  răspunzând  că nu,  aceasta  se  oferă  să  le‐o  spună. Dar 

fiindcă Iepurica este cuprinsă de multă bucurie în suflet cu această sărbătoare, ea simte 

nevoia să țopăie puțin înainte de a le spune copiilor povestea, așa că ursuleții o invită pe 

mama Iepurica la un joc de mișcare: „Dansează hopa, hopa!” 

Activitatea didactică integrată:  

Se  începe  activitatea  din  cadrul  domeniului  D.O.S.  –  „Povestea  Iepurașului  de 

Paști”  (povestea  educatoarei),  având  ca  mijloc  de  realizare  teatrul  de  păpuși.  Cu 

ajutorul unor păpuși de mână, educatoarele  încep să  redea povestea  Iepurașului de 

Paște alături de mama Iepurica. Astfel, copiii află că mama Iepurica locuia la marginea 

unei  păduri  alături  de  cei  trei  iepurași  ai  ei:  Țup,  iepurașul  cel  mare,  Țup‐Țup, 

iepurașul cel mijlociu și Țup‐Țup‐Țup, iepurașul cel mic. Deși erau săraci și neajutorați, 

iepurașii erau tare fericiți, cuminți și ascultători.  Iepurașul cel mic era și cel mai  isteț 

deoarece ieșea câștigător la orice joc. Într‐o dimineață de primăvară, mama Iepurica îi 

cheamă pe iepurași și le spune că sarcina lor este să le ducă copiilor cadouri de Paște, 

iar pentru  că Dumnezeu a  rânduit  ca un  singur  iepuraș  să  fie  adevăratul  iepuraș de 

Paște, ea îi pune la un test. Îl cheamă pe iepurele cel mare, iepurașul Țup căruia îi dă 

un  coș  cu  ouă  și  cozonaci  să  le  ducă  copiilor  în  grădină.  Acesta  pleacă  la  drum  și 

trecând  peste  râu,  peste  poiană,  ajunge  într‐o  câmpie  unde  se  întâlnește  cu  o 

coțofană care îl păcălește și îi fură coșul. Întorcându‐se acasă, mama necăjită se apucă 

iar de vopsit ouă și de făcut cozonac și îl trimite de data aceasta să ducă coșul copiilor 

pe iepurașul mijlociu Țup‐Țup. Pe drum, acesta se întâlnește cu o veveriță care îi fură 

și acestuia coșul cu bunătăți. Ajuns acasă,  iepurașul cel mic Țup‐Țup‐Țup vrea și el 

să‐și  încerce norocul,  însă mama  Iepurica nu mai  avea nici  ouă pentru  vopsit  și  nici 

ingrediente pentru cozonaci. Supărat, Iepurașului Țup‐Țup‐Țup îi vine o idee și îi roagă 

pe copii să‐l ajute să pregătească și pentru el un coș cu bunătăți pentru a putea pleca 
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și el  l‐a drum, să‐și  încerce norocul. Copiii  sunt  tare  încântați  să‐l ajute pe  iepurașul 

Țup‐Țup‐Țup. Mama Iepurica le spune copiilor că, pentru a fi ajutoarele iepurașului, ei 

trebuie  să  fie  niște  iepurași  adevărați,  așa  că  aceasta  le  oferă  fiecăruia  urechi  de 

iepuraș.  

Înainte de a trece la următoarea activitate, copiii îi vor spune iepurașului cel mic 

de ce îl iubesc copiii atât de mult, printr‐un cântec numit: „Țup‐Țup Iepuraș, iepurașul 

meu de Paști”.  

Se  încep  activitățile  din  cadrul  ALA  I,  în  care  preșcolarii  vor  realiza materialele 

necesare pentru a continua povestea: 

‐ Centrul Artă: „Decorăm ouăle de Paște”‐ pictură 

‐ Joc de rol: „De‐a gospodinele”‐ pregătim cozonac pentru masa de Paște 

‐ Manipulative: „Coșulețe pentru ouă”‐ construcții din bețișoare 

‐ Știință: „Vopsim ouă”‐ experiment culinar tradițional 

Activitatea din cadrul ALA 1 ne oferă materialele necesare pentru a oferi un final 

fericit poveștii de astăzi și pentru a‐i îndeplini dorința Iepurașului Țup‐Țup‐Țup.  

După  finalizarea  activității  ALA  I,  luăm  ouăle  decorate  în  centru  Artă,  ouăle 

vopsite  în  centrul  Știință,  cozonacul de  la  Joc de  rol  și  le  așezăm  în  coșul  realizat  în 

centrul Manipulative. Copiii se vor așeza în cerc pe covor, oferindu‐i iepurașului Țup‐

Țup‐Țup  coșul  cu  ouă  și  cozonac  pe  care  le‐am  realizat  la  centre  și  ascultă  în 

continuare povestea.  

Astfel,  Iepurașul  cel mic pleacă  și  el  la drum cu  coșul plin de bunătăți,  unde  se 

întâlnește cu o vulpe care încearcă să îl păcălească și să îi fure coșul cu ouă și cozonac, 

însă Țup‐Țup‐Țup nici nu stă la vorbă cu ea și o ia la fugă prin pădure. Astfel, iepurașul 

cel mic ajunge la casa copiilor, lasă coșul de Paște și se întoarce acasă fericit, fiindcă el 

devenise adevăratul iepuraș de Paște. Mama Iepurica era tare fericită deoarece a aflat 

cine merita de fapt să fie adevăratul iepuraș de Paște.  

Vom  trece  la  asigurarea  retenției  și  a  transferului,  acolo unde, prin  intermediul 

metodei  diamantul,  vom  răspunde  la  câteva  întrebări  legate  de  personajele  din 

poveste și  stările  lor emoționale. Copiii  vor  răspunde pe rând  la  întrebările adresate 

de  educatoare,  fixând  totodată  conținutul  povestirii,  dar  mai  ales  vor  aprecieze 

însuşirile pozitive și stările emoționale ale personajelor, pe care acestea le‐au trăit în 

poveste, dar și stările lor pe parcursul întregii zile. Diamantul se completează de sus în 

jos cu răspunsurile copiilor exprimate atât prin cuvinte, cât și prin jetoane.  

La sfârșit, mama Iepurica le mulțumește copiilor pentru efortul depus și pentru că l‐au 
ajutat pe iepurașul Țup‐Țup‐Țup să devină adevăratul iepuraș de Paște. Împreună cu 
mama Iepurica, copiii dansează „Dansul iepurașilor!” din cadrul ALA II, după care, 
drept mulțumire pentru tot ajutorul depus de ursuleți, mama Iepurica le spune 
copiilor că a ascuns prin clasă câte un ou de fiecare pe care a lipit fotografii cu ei. 

Copiii, dornici să descopere surprizele, pornesc la vânătoarea de ouă. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
Se face aprecierea activităţii şi comportamentului copiilor pe parcursul activităţilor. 

Etapele 
activităţii 

Conţinutul ştiinţific 
Strategii 
didactice 

Mijloace  Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

Se creează condițiile necesare pentru 
desfășurarea optimă a activității: 
‐ aerisirea sălii de grupă; 
‐ aranjarea mobilierului; 
‐ pregătirea materialului didactic; 
‐ organizarea colectivului; 
‐ introducerea copiilor în sala de 
grupă, unde vor participa la 
Întâlnirea de dimineaţă.  

 
 
Conversația
 

  Frontal 

2. Captarea 
atenţiei 

Descoperirea elementului 
surpriză, și anume: venirea mamei 
Iepurica în sala de grupă. Aceasta 
este tare fericită pentru că se 
apropie sărbătoarea Paștelui și a 
venit să le spună copiilor 
„Povestea Iepurașului de Paște”.  

Conversația
 

Surpriza 
 
 

Frontal 
 

3. Anunțarea 
temei 
și a 

obiectivelor 

Se anunță tema și obiectivele 
activității în termeni accesibili.  
Copiii sunt anunțați că astăzi vor 
asculta povestea Iepurașului de 
Paște, având ca mijloc de realizare 
teatrul de păpuși. Cu ajutorul unor 
păpuși de mână, educatoarele încep 
să redea povestea Iepurașului de 
Paște, alături de Doamna Iepurica, 
personajul SURPRIZA, sosit în grupa 
Ursuleților.  
Pe parcursul dramatizării poveștii, 
educatoarea va folosi o serie de 
mijloace adecvate prin care va 
nuanţa expunerea în funcţie de 
stările afective pe care textul 
literar le implică şi anume: 
- tonul cald potrivit cu 
importanţa faptelor; 

- modularea vocii pentru a imita 
personajele; 

- marcarea pauzelor determinate 
de punctuaţie; 

- mimica şi gesturile adecvate 
situaţiilor prezentate.  

Înainte de sfârșitul poveștii, 
educatoarea îi provoacă să 
îndeplinească niște sarcini.  

Conversația
 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
Conversația
Explicația 

Iepurașul 
Țup 
 
Coș cu 
surprize 

 
Frontal 
Individual 
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4. Prezentarea 
conţinutului şi 

dirijarea 
învăţării 

 

 EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE  
Educatoarea le prezintă copiilor 
conţinutul poveştii „Iepurașului de 
Paște”, având ca mijloc de realizare 
teatrul de păpuși. Înainte de ultimul 
moment, povestirea este oprită. 
Iepurasul Țup‐ țup ‐Țup îi roagă pe 
copii să îl ajute să pregătească un 
coș de Paște pentru a‐l duce 
copiilor. Se realizează tranziţia „Eu 
sunt Iepurașul Țup”, după care se 
merge la centrele de activitate 
pentru a se fixa conţinutul 
povestirii.  
Se prezintă centrele de activitate 
şi se intuiesc materialele de lucru. 
Copiii se organizează pe 
microgrupuri și își desfășoară 
activitatea pe centre, alegându‐și 
centrul următor de fiecare dată 
când termină de rezolvat sarcinile 
dintr‐un centru.  

Instructajul 
Conversaţia
Explicaţia 

Flanelograf 
Păpuși și 
jucării de 
pluș 
 
 
Urechiușe de 
iepuraș 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 

6. Obținerea 
performanței 

Se prezintă centrele de interes, și 
fiecare copil își va alege centrul dorit 
„Pentru că toți sunteți copii 
pricepuți și harnici, azi îi vom 
pregăti Iepurașul Țup ‐ Țup ‐ Țup 
un coșuleț de Paști, pentru copii. 
Astfel, la ARTA, exersând tehnicile 
cunoscute, îi vom decora ouă, la 
centrul JOC DE ROL copiii „vor 
pregăti” cozonaci: „vom tăia și 
mărunți nucile, rahatul, vom 
întinde aluatul și vom rula 
cozonacii, îi vom așeza în tăvi, 
pentru ca apoi să îi băgăm la 
cuptor”. Vom realiza din material 
refolosibil, bețișoare, placa de 
poliester, sfoară și sârmă, coșul la 
MANIPULATIVE. Vom vopsi la 
ȘTIINȚĂ ouă divers colorate prin 
metode tradiționale (cu sfeclă 
roșie fiartă, foi de ceapă, frunze 
de nuc etc.). Voi supraveghea 
activitatea copiilor de la fiecare 
centru și dacă este nevoie voi 
oferi ajutor.  
Se oferă îndrumări şi ajutor 
preşcolarilor, prin diversificarea 

 
Explicaţia 
 
 
 
 
Exerciţiul 

Ingrediente 
pentru 
cozonac 
Rețeta în 
imagini 
Material 
reciclabil 
pentru coș  
Acuarele 
Bețișoare 
Vopsea 
naturală 
pentru ouă.  
Ouă în stare 
naturală 

 
Evaluare 
individuală orală 
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sarcinilor de învățare în funcție de 
particularitățile individuale. La 
final, preșcolarii împreună cu 
educatoarea vor așeza produsele 
la centrul tematic, pentru ca toţi 
copiii să vadă produsele muncii 
lor. Cu ajutorul coșulețului de 
Paște se face finalul povestirii.  

7. Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

Vom trece la asigurarea retenției 
și a transferului, acolo unde, prin 
intermediul metodei diamantul, 
vom răspunde la câteva întrebări 
legate de personajele din poveste 
și stările lor emoționale. Copiii vor 
răspunde pe rând la întrebările 
adresate de educatoare, fixând 
totodată conținutul povestirii, dar 
mai ales vor aprecieze însuşirile 
pozitive și stările emoționale ale 
personajelor din poveste, pe care 
acestea le‐au trăit în poveste, dar 
și stările lor pe parcursul întregii 
zile. Diamantul se completează de 
sus în jos cu răspunsurile copiilor 
exprimate atât prin cuvinte, cât și 
prin jetoane. La sfârșit, mama 
Iepurica le mulțumește copiilor 
pentru efortul depus și pentru că 
l‐au ajutat pe iepurașul Țup‐Țup‐
Țup să devină adevăratul iepuraș 
de Paște. Împreună cu mama 
Iepurica, copiii dansează „Dansul 
iepurașilor!” din cadrul ALA II, 
după care, drept mulțumire 
pentru tot ajutorul depus de 
ursuleți, mama Iepurica le spune 
copiilor că a ascuns prin clasă câte 
un ou de fiecare pe care a lipit 
fotografii cu ei. Copiii, dornici să 
descopere surprizele, pornesc la 
vânătoarea de ouă.  

Conversaţia
Diamantul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul 
 
 
Surpriza 

Harta 
Diamantul  
Siluetele 
personajelor
 
Oua kinder 
pentru 
surprize 

Evaluare  
individuală orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 
 
 

8. Încheierea 
activității 

Se fac aprecieri verbale, generale 
asupra modului în care copiii au 
participat la activitate și cum au 
realizat sarcinile în fiecare centru 
de activitate. Preșcolarii primesc 
stimulente.  

Conversaţia
Explicația 

  Evaluarea 
comportamentului 
copiilor 
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Povestea iepurașului de Paști 

 

Se  spune  că  demult,  tare  demult,  undeva,  la  o  marginea  unei  păduri,  trăia  o 

iepuroaică  singură,  chiar  doamna  Iepurica,  care‐și  creștea,  cu  GREUTATE,  dar  și  cu 

MULTĂ dragoste, cei trei  iepurași: Țup iepurașul cel mare, Țup‐Țup iepurașul mijlociu 

și  iepurașul  cel mic,Țup‐Țup‐Țup. Chiar dacă erau  săraci,  iepurașii  erau  fericiți  lângă 

mama  lor,  doamna  Iepurica,  care MUNCEA  și  alerga  din  zori  și  până  în  seară  să  le 

poată pune de toate pe masă: morcoviori fragezi, varză, lăptuci și multe alte bunătăți. 

Cei trei iepurași erau cuminți, ascultători și respectuoși. Iar cel mic era și cel mai isteț 

dintre ei. De câte ori se jucau câte un joc, el ieşea câştigător.  

Iepurașul cel mare, ȚUP, se juca toată ziua, alerga și cânta fericit:  

– Eu sunt iepurașul Țup, prin pădure sar zdup‐zdup, Sunt un iepuraș de soi, cel mai 

mare  iepuroi.  Tup‐tup‐tup‐tup‐tup‐tup,  Tup‐tup‐tup‐tup‐tup‐tup,  (Cantati  și  voi  cu 

mine, copii? …se repetă).  

Într‐o  zi  frumoasă  de  primăvară,  (ca  acum),  când  soarele  strălucea  și  încălzea 

pământul, când floricelele colorate în toate culorile curcubeului se zăreau printre firele 

de iarbă, când vântul adia ușor, iar ciripitul păsărelelor înveselea pădurea, căci nu mai 

era  decât  o  SĂPTĂMÂNĂ  până  la  marea  sărbătoare  a  Învierii  Domnului,  doamna 

Iepurica i‐a chemat pe iepurași și le‐a spus: 

 ‐Dragii mei  iepurași,  în  casă  curățenia e aproape gata,  iar  voi ați muncit  toată 

ziulica de‐ați vopsit oușoare în culorile curcubeului: roșu luminos, amintind sângele lui 

Hristos,  pe  restul,  în  celelalte  culori  ca  primăvara  cu  flori:  portocaliu,  galben,  verde, 

albastru,  indigo‐mov.  Însă,  pe  lângă  ouă,  noi  trebuie  să  mai  pregătim  și  cozonacii. 

Doar știți că îndatorirea noastră, a iepurașilor, este aceea de a aduce, de Paște, daruri 

copiilor care au fost mereu cuminți, harnici și buni.  

Dar  iată  că  Dumnezeu  a  stabilit  ca  din  această  familie  să  fie  ales Iepurașul  de 

Paște. Și pentru că mama nu știa care dintre ei va fi adevăratul iepuraș, a hotărât să‐i 

supună  unui  test.  Mama  a  luat  atunci  un  coș  cu  ouă,  diferit  colorate  și‐a  chemat 

copilașii în jurul ei și i‐a spus celui mai mare: 

–  Iepurașule Țup,  te  rog,  ia  coșul acesta  și  du‐l  în grădină, acolo unde  copiii  au 

pregătit cuiburile pentru ouă! 

Primul  iepuraș a  luat coșul  și  a  fugit  cu  el  în pădure,  peste  râu,  peste poiană  și 

când a ajuns în câmpie s‐a întâlnit cu o coțofană. Doamna Coțofană, care știe tot ce se 

petrece‐n  poiană  și  anunță  cu  un  cârâit,  orice  nou  venit,  orice  mișcare,  orice 

schimbare, văzându‐l pe iepurașul Țup, a cârâit mirată: 
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– Vai, CÂRRR,  iepurrrașule, ce alerrrrgi, CÂRRR, așa grăbit, CÂRRR, prin câmpie? 

Dă‐mi,  te  rog,  coșul  să‐l  prrrivesc mai  bine.  VAAAI,  ce  de  bunăăătăți,  CÂRRR,  n‐am 

văzut niciodată niște ouă atât de frrrumoase!  

– Buna ziua, dragă coțofană, sunt grăbit pentru că trebuie să ajung la copii. Dar 

până când el să se gândească dacă să‐l dea sau nu, coțofana a luat coșul și a zburat cu 

el în cuib. Iepurașul Țup s‐a întors acasă supărat, iar mama lui i‐a spus: 

– Iepuraş, iepuraş, în grădina n‐ai intrat, 

Nu eşti tu cel aşteptat!  

Mama  iepurașilor,  necăjită,  s‐a apucat  să  strângă ouăle pe  care  le mai avea  în 

casă, le‐a vopsit în cele mai frumoase culori și a frământat aluatul de cozonac pe care 

l‐a  băgat  imediat  la  cuptor.  După  aceea, mama  cheamă pe  cel  de‐al  doilea  iepuraș 

ȚUP‐ȚUP și îi spune: 

– ȚUP‐ȚUP iepurașule! Te rog, ia coşul acesta şi du‐l în grădină, acolo unde copiii îl 

așteaptă pentru masa de Paști.  

Al doilea iepuraş, ȚUP‐ȚUP, a luat coșul plin de bunătăți și a fugit cu el în pădure 

(cantec  Zum‐  Zen‐TupaTup,refren.)O  veveriţa  care  zburda  voioasă  prin  crengile  unui 

copac, îl vede și‐l întreabă:  

– Buna ziua, Iepurașule! Sunt gustoase ouăle și cozonacii? 

– Buna ziua. Nu ştiu, eu le duc copiilor! 

– Lasă‐mă să le privesc şi să gust puţin din ele.  

Și, fără să mai stea pe gânduri, iepurașul ȚUP‐ȚUP, îi dă coșul veveriţei, care, după 

ce  gustă  din  ele  și  vede  cât  sunt  de  bune,  aceasta mânca  toate  bunătățile  din  coș. 

Iepurașul ȚUP‐ȚUP, s‐a întors acasă supărat, iar mama lui îi spune: 

– Iepuraş,iepuraş, în grădina n‐ai intrat, 

Nu eşti tu cel aşteptat!  

Cel de‐al treilea iepuraș, ȚUP‐ȚUP‐ȚUP, a vrut și el să‐și încerce norocul, așa că se 

duce la mama Iepurica și îi spune: 

– Mamă, mamă, te rog, dă‐mi și mie un coș cu ouă și cozonaci! Vreau și eu să le 

duc copiilor și să devin un adevărat iepuraș de Paști! 

– Iepurașule ȚUP‐ȚUP‐ȚUP, ești prea micuț să te trimit prin pădure și, uite, nu mai 

am nici cos și mi s‐au terminat toate ouăle și toate ingredientele pentru cozonaci.  

– Off, tare aș fi vrut să am și eu un coș cu ouă și cozonaci, să le duc copiilor și să 

devin adevăratul iepuraș de Paște. Ce să fac acum? Stați, mi‐a venit o idee! Copii, îmi 

puteți face voi un coș de Paște? Da? Vai, ce mă bucur! Abia aștept să fie gata și să îl 

duc tuturor copiilor care au fost cuminți, harnici, și buni! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Și iată că și cel de‐al treilea iepuraş, cel mai mic copil al familiei, ajutat de ursuleții 

noștri harnici și pricepuți, a luat coșul cu ouă și cozonac, a alergat cu el prin pădure și 

s‐a întâlnit cu o vulpe, care știți și voi cât este de vicleană și șireată. Vulpea îi spuse: 

– Iepuraș frumos și pufos, ce bunătăți ai tu în coș? 

–  Bună  ziua,  vulpe.  Aceste  ouă  frumos  colorate  și  acești  cozonaci  pufoși  le‐am 

făcut  special  pentru  copii,  de  Paști.  Îmi  pare  rău,  dar  sunt  grăbit  și  nu  am  timp  să 

vorbesc cu tine.  

Și spunând acestea, a zbughit‐o repede din pădure, peste râu, reușind să scape de 

vulpe.  Aşa  a  ajuns  el  cu  bine  în  grădina  casei  şi,  cu  mare  atenţie,  a  pus  coșul  cu 

bunătăți pentru copii. Când s‐a întors acasă, mămica lui fericită i‐a spus: 

– Iepuraş, iepuraş, 

 În grădina ai intrat 

Tu erai cel aşteptat! 

Astfel,  doamna  Iepurica,  a  aflat  care  din  cei  trei  copii  ai  săi  merită  să  fie 

adevăratul Iepuraş de Paşti.  

Dragi copii, Paștele este o sărbătoare a prieteniei, a familiei și a iertării. Așa cum 

natura  își  înnoiește  straiul,  așa  și  sufletul  trebuie  să  se  înnobileze  cu  bucurie  și  cu 

speranță.  Să  faceți  fapte  bune,  să  fiți  buni,  iertători  cu  părinții,  cu  bunicii,  cu  frații 

voștri,  cu  colegii  voștri,  cu  toată  lumea.  Să  dăruiți  cărți,  jucării,  rechizite,  fructe, 

dulciuri celor care nu au posibilitatea să le obțină.  

Aceasta întâmplare s‐a petrecut demult, dar, de atunci, Iepuraşul de Paşti vine în 

fiecare an la toți copiii cuminţi şi le urează: PAȘTE FERICIT! 

Și‐am încălecat pe un coș cu ouă și v‐am spus o poveste nouă! 

 

 
Bibliografie: 

Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Tineretului, „Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3‐ 6/7 ani’’, 2008; 

Breben  Silvia,  Gongea  Elena,  Ruiu  Georgeta,  Fulga Mihaela,  „Metode  interactive  de  grup”  –  ghid 

metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves, Bucureşti 2002 

Culea,  Laurenţia,  Sesovici,  Angela,  Grama,  Filofteia,  Pletea,  Mioara,  Ionescu,  Daniela,  Anghel, 

Nicoleta,  „Activitatea  integrată  din  grădiniţă”  (ghid  pentru  cadrele  didactice  din  învăţământul 

preuniversitar),Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2005.  
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„PROIECTELE ERASMUS+,  

OPORTUNITATE DE ÎNVĂŢARE PENTRU PROFESORII  

DE LA GRĂDINIŢA CU PP NR. 1, TÂRGOVIŞTE” 

 
Prof. NISTOR ALICE

Grădiniţa cu PP NR. 1, Târgovişte
PRIPU NICOLETA

Grădiniţa cu PP NR. 1, Târgovişte 
 

 

În  perioada  2018‐2020,  Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  Nr.  1  din  Târgovişte 

implementează un proiect  finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, 

Acţiunea‐cheie 2 (KA2), parteneriat strategic în domeniul educaţiei şcolare: Proiect de 

schimb  interşcolar  KA229‐nr.  proiect‐2018‐1‐LT01‐KA229‐046933_3  cu  titlul  „I  m 

really proud of my country”, al cărui coordinator este Lituania iar parteneri în proiect 

sunt: România, Estonia, Spania, Turcia, Grecia.  

Proiectul  „I m really proud of my country” are ca scop promovarea comunicării 

culturale  internaționale  în  rândul  copiilor  și  cadrelor  didactice  din  diferite  instituții 

educaționale,  îmbunătățirea  competențelor  lingvistice  în  limba  engleză  prin 

intermediul celor mai recente tehnologii, încurajarea înțelegerii comunităților școlare 

în scopul de a descoperi şi explora patrimoniul cultural al propriei tări și al altor țări, 

precum și identificarea diferențelor și asemănărilor culturale dintre țări.  

Obiectivele proiectului sunt: 

‐ Prezentarea patrimoniului cultural al propriei țării și al Europei, copiilor, în 

scopul  creșterii  conștientizării  pentru  conservarea  și  promovarea 

identității naționale; 

‐ Dezvoltarea  de  parteneriate  între  comunitățile  de  învățare  din  cadrul 

țărilor UE; 

‐ Crearea  unor  situații  complementare  pentru  dezvoltarea  competențelor 

lingvistice, de comunicare într‐o limbă străină; 

‐ Utilizarea TIC pentru a împărtăși informații cu partenerii despre activitățile 

proiectului  și  dezvoltarea  competențelor  digitale  în  vederea  prezentării 

activităților proiectului; 

‐ Încurajarea elevilor și profesorilor pentru participarea activă la activitățile 
proiectului  prin  promovarea  competențelor  de  prezentare  a  propriului 

patrimoniu cultural, pentru a afla mai multe informații despre propria țară 

și a disemina aceste informații partenerilor de proiect.  
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În perioada noiembrie‐februarie s‐au desfăşurat activităţi conform primei teme a 

proiectului. Preşcolarii au creat logo‐ul proiectului, după care acesta a fost votat prin 

vot secret. Preşcolarilor le‐au fost prezentate cele mai importante evenimente istorice 

și  însemnele  propriei  ţări.  La  o  altă  activitate,  părinţii  preşcolarilor  au  prezentat 

copiilor  fotografii  din  timpul  vacanţei  în  locuri  cunoscute  din  ţară.  Tot  în  cadrul 

proiectului s‐au organizat vizite la diferite muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, 

Muzeul Tiparului. A fost organizată săptămâna Eco în care copiii au pregătit mâncare 

Eco, au realizat cutii pentru reciclare, au confecţionat jucării şi costume din materiale 

reciclabile. O altă activitate a cuprins un atelier de scriere  în care preşcolarii au scris 

cele mai frumoase cuvinte pentru ţară, în toate limbile partenere.  

În  perioada  04.  12‐07.  12.  2018  a  avut  loc prima  activitate  transnațională  de 

învățare‐predare‐formare  din  cadrul  proiectului  de  schimb  interșcolar  finanţat  de 

Comisia  Europeană  prin  Programul  Erasmus  +,  KA229,  „I’m  Really  Proud  of  My 

Country”, activitate desfășurată în Vilnius, Lituania.  

La  prima  activitate  de  învățare‐predare‐formare,  au  participat  un  număr  de  14 

cadre  didactice  din  cele  șase  țări  partenere  în  proiect:  Lituania,  Estonia,  Grecia, 

Spania, Turcia și România. Grădinița cu PP nr. 1 Târgoviște a fost reprezentată de prof. 

Dăscălescu Tinica și prof. Popescu Florina.  

Agenda celor 4 zile de activitate a cuprins activități de intercunoaștere, de lucru 

în  grup,  vizitarea  celor  3  grădinițe  ale  instituției,  scurte  prezentări  ale  celor  șase 

organizații  de  învățământ  despre  propria  instituție/țară,  punându‐se  accentul  pe 

modul  în care este valorificat propriul patrimoniu cultural, observarea unor activități 

desfășurate  cu  copiii  prin  care  au  fost  integrate  tradiții  lituaniene  și  consemnarea 

feed‐back‐ului  de  către  participanți.  Totodată  s‐au  desfășurat  activități  prin  care  au 

fost  clarificate  aspecte  referitoare  la  managementul  proiectului,  la  optima 

implementare a acestuia: vot logo proiect, desfășurarea activităților la nivel național, 

stabilirea calendarului acestor activități până în luna februarie 2019 (când va avea loc 

următoarea  activitate  transnațională  de  învățare‐predare‐formare),  strategii  și 

activități  de  diseminare  utilizând  mijloacele  cuprinse  în  formularul  de  candidatură, 

crearea paginii proiectului pe o rețea de socializarea, reguli privind siguranța copiilor 

pe  internet,  legislația  în  vigoare  privind  protecția  datelor  cu  caracter  personal, 

demararea  proiectului  eTwinning  cu  același  titlu,  repartizarea  responsabilităților 

pentru fiecare partener. Profesorii au participat  la 2 workshopuri „Cum se realizează 

pâinea lituaniană” și „Cum facem ornamente de Crăciun din plante uscate”, prin care 

s‐a urmărit prezentarea unor tradiții care pot fi integrate în activitățile cu preșcolarii și 

un  workshop  „Integrarea  TIC  în  educația  preșcolară”.  Acest  workshop  ne‐a  oferit 

oportunitatea de a descoperi diverse aplicații care pot fi utilizate de către preșcolari 

pe  tabletă: Mentimeter, QR  code, Mandalas  Lite,  Draw  and  tell  HD‐pentru  desen  și 
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colorare,  Quinversion‐pentru  pictură  interactivă,  Learn  Math,  Memory  Training, 

Logical Thinking, Coding games, Comics, Book creator, IMO cube, Robot Mouse, Lego 

Wedo  2.  Programul  celei  de‐a  doua  și  a  ultimei  zile  a  prilejuit  vizitarea  unor 

monumente și clădiri din Vilnius, care aparțin patrimoniului cultural al Lituaniei.  

În  perioada  26‐28.  02.  2019,  a  avut  loc  a  doua  activitate  transnațională  de 

învățare‐predare‐formare  din  cadrul  proiectului  de  schimb  interșcolar  finanţat  de 

Comisia  Europeană  prin  Programul  Erasmus  +,  KA229,  „I’m  Really  Proud  of  My 

Country”, activitate desfășurată în Yalova,Turcia.  

La a doua activitate de  învățare‐predare‐formare, au participat un număr de 13 

cadre  didactice  din  cele  șase  țări  partenere  în  proiect:  Lituania,  Estonia,  Grecia, 

Spania, Turcia și România. Grădinița cu PP nr. 1 Târgoviște a fost reprezentată de prof. 

Popescu  Florina,  prof.  Stănciulică  Steluța  și  prof.  Nistor  Alice‐responsabil  cu 

diseminarea.  Agenda  primei  zile  a  cuprins  activități  desfășurate  în  cadrul MUFETTIS 

HAMDI GIRGIN ILKOKULU, școala parteneră din Yalova, Turcia: evaluarea activităților 

derulate  în  cadrul  proiectului  din  perioada  octombrie‐februarie,  corespunzătoare 

primei  etape  a  proiectului,  stabilirea  calendarului  activităților  care  se  vor  derula  în 

etapa a doua a proiectului în perioada martie‐septembrie. Au fost observate activități 

desfășurate cu copiii prin care au fost evidențiate tradiții și obiceiuri a celor 7 regiuni 

ale  Turciei.  Copiii  grădiniței  Suna  au  prezentat  dansuri  populare  și  costume 

tradiționale  specifice  regiunilor  Turciei.  Participanții  au  vizitat  Doga  Okullari  Koleji 

Yalova,  o  unitate  de  învățământ  privată,  unde  sunt  cuprinși  copii  de  la  vârstă 

preșcolară  până  la  liceu.  Au  fost  observate  activități  desfășurate  la  grupele  de 

grădiniță, punându‐se accentul pe modul  în care este valorificat propriul patrimoniu 

cultural,  modul  în  care  acesta  este  integrat  în  procesul  instructiv‐educativ  din 

grădiniță. Ziua s‐a încheiat cu o vizită la câteva obiective culturale din Yalova: Termal 

Kaplıcaları și Karaca Arboretium.  

Pe  parcursul  celei  de‐a  doua  zile,  a  fost  prezentat  un  material  referitor  la 

integrarea  TIC  în  cadrul  activităților‐aplicația  Dyned  pentru  predarea  limbii  engleze 

prin  intermediul  jocurilor  interactive.  Această  activitate  a  oferit  posibilitatea 

participanților de a descoperi diverse aplicații care pot fi utilizate de către preșcolari 

pe  tablete,  Totodată  a  fost  prezentată  aplicația  EBA  pentru  lecțiile  de  știință, 

matematică,  studii  sociale,  precum  și  aplicații  pentru  coding.  Profesorii  au  avut 

posibilitatea de a observa derularea unei activități cu preșcolarii, activitate în care au 

fost  integrate  aplicațiile  menționate.  Participanții  au  luat  parte  la  un  workshop 

desfășurat  în  cadrul  „Muzeului  de  hârtie”  din  Yalova,  în  cadrul  căruia  au  observat 

procesul traditional de obținere a hârtiei 

Programul celei de‐a treia zile a debutat cu discuții privind derularea proiectului: 

aspecte  privind  organizarea  activităților  de  pe  platforma  eTwinning,  responsabil 
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România  (prof.  Popescu  Florina).  Copiii  grădiniței  Suna  au  prezentat 

dramatizarea”Yürüyen  Köşk”‐”Casa  mișcătoare”,  poveste  despre  eroul  național  al 

Turciei, Kemal Ataturk. Profesorii au participat la un workshop „Ebru‐Marbling Art” în 

cadrul căruia au avut oportunitatea de a descoperi acestă tehnică de pictură specifică 

culturii turce. Programul a mai cuprins vizitarea Departamentului Educațional Yalova, 

în cadrul căreia s‐au purtat discuții cu directorul Departamentului Educațional despre 

sistemul educațional din Turcia și despre derularea proiectului „I m really proud of my 

country”.  Programul  zilei  s‐a  finalizat  cu  concursul  „Ce  știm  despre  Turcia?”,  ca  o 

evaluare  a  cunoștințelor  dobândite  în  urma acestor  3  zile  de  activitate  de  învățare‐

predare‐formare.  Activitatea  s‐a  încheiat  cu  distribuirea  certificatelor  de  participare 

tuturor participanților. Activitatea a fost mediatizată în patru ziare locale din Yalova.  

 

 

 

 

„Material  realizat  cu  sprijinul  financiar  al  Comisiei  Europene.  Conţinutul 

prezentului  material  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a  autorilor,  iar  Agenţia 

Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul 

informaţiei va fi folosit.” 
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„FAMILIA NE SUSȚINE” 

 

 
Prof. înv. preșc. PARASCHIVA SILVIA 

Grădinița cu PN Crovu, Școala Gimnazială Odobești 
 

 
Nu  trebuie  să  faci  în  faţa  copilului  nimic 

din ceea ce nu vreţi să imite! (John Locke) 

 

 

Relația  cu  Părinții  ‐  Bune  practici  în  desfășurarea  activităților  extrașcolare  în 

colaborare cu familia 

Scop: modalități  de  implicare  a  părinților  în  viața  școlii  prin  implicarea  activă  a 

familiei  în  sprijinul  reușitei  elevilor  având  ca  rezultate  așteptate:  crearea  unui  etos 

școlar  care  să  asigure  un  cadru  primitor  în  școală,  comunicarea  eficientă  a  școlii  cu 

părinții,  reușita  școlară  a  elevilor  cu  sprijinul  părinților,  susținerea  învățării  prin 

implicarea activă a familiilor.  

Când grădinița, familia şi comunitatea încep să colaboreze, preșcolarii primesc cu 

adevărat suportul necesar pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă.  

Studiile  au arătat  că  dezvoltarea  şi  implementarea  unor  astfel  de  parteneriate 

îmbunătăţesc: 

‐ prezenţa la şcoală a elevilor 
‐ performanţa şcolară a acestora 

‐ relaţia familie‐şcoală 

‐ sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie 

Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia 

fac faţă mai bine cerinţelor şcolare, iar şcoala se dezvoltă.  

În  plan  educaţional, cu  efecte  directe asupra  scăderii  abandonului  şcolar, 

câştigul copiilor este spectaculos.  

Astfel  că,  elevii  obţin rezultate  mai  bune  la  şcoală,  înregistrează  rate  de 

promovabilitate mai mari. De asemenea, cresc şansele elevilor de finalizare a studiilor 

la timp. Există o probabilitate mai mare de „accesare” a învăţământului post‐secundar 

ca urmarea creșterii motivației pentru învățare și devalorizare a acesteia 

Ce alţi  indicatori de succes şcolar al copiilor se  îmbunătăţesc prin  implicarea 

părinţilor? Frecvenţă regulată  la şcoală. Abilităţi sociale mai bune. Adaptare mai 

bună  la mediul  şcolar.  Un  sentiment mai  accentuat  al  competenţei  personale  şi 
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eficienţei  în  învăţare.  Implicare  mai  mare  în  activităţile  şcolare.  Credinţă  mai 

ridicată în importanța educaţiei.  

Parteneriatele  sunt  relaţii  de  colaborare  între  personalul  şcolii  şi  membrii 

familiei,  ai  comunităţii,  ai  diferitelor  organizaţii  (  de  afaceri,  biserica,  biblioteci, 

servicii  sociale,  medicale,  educaționale  etc.)  pentru  a  implementa  programe  şi 

activităţi care să‐i ajute pe elevi să reuşească.  
 

 
Bibliografie: 
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PLAN DE EXCURSIE: PROIECT NAȚIONAL EXTRACURRICULAR  

CU FINANŢARE EXTRABUGETARĂ 

O ZI ÎN EXCURSIE! – PROIECT DE EXCURSIE 

 
Prof. ENACHE MĂDĂLINA

Grădinița cu PP Nr. 15 Târgoviște
Prof. PĂTRU ADRIANA

Grădinița cu PP Nr. 15 Târgoviște 
 

 

Coordonatori: 

Prof. ENACHE MĂDĂLINA 

Prof. PĂTRU ADRIANA 
 

Data şi durata excursiei: 1 zi 
 

Tema: O zi în excursie! 
 

Tipul  excursiei:  excursie  tematică  pentru  a  cunoaşte  câteva  din  obiectivele 

turistice ale României;  
 

Grupul ţintă: Preșcolarii și părinții din Grădinița cu P. P. nr. 15 Târgoviște 
 

Itinerariul excursiei: 

‐ Destinația excursiei ‐ Sinaia 
‐ Obiectivele propuse spre vizitare sunt: Muzeul Cinegetic ‐ Posada, Castelul 

Pelișor ‐ Sinaia, Mănăstirea Sinaia.  
 

Justificarea proiectului:  

„Se acordă mai multă  importanţă omului  care merge decât  drumului  pe  care  îl 

urmează.” (L.D. Hainault) 

Interdisciplinaritatea  este  promovată  de  învăţământul  actual  prin  utilizarea 

informaţiilor  din  cadrul  mai  multor  discipline,  facilitând  înţelegerea  acestora  şi 

perceperea  lor  ca  un  întreg.   Munca  în  echipă  antrenează  toţi  copiii:  pe  cei  curajoşi, 

stăpâni  pe  cunoştinţele  şi  deprinderile  lor,  dar  şi  pe  cei  timizi,  nesiguri,  stârnindu‐le 

interesul şi ajutându‐i să depăşească anumite bariere existențe între ei şi restul grupei.  

O  activitate  didactică  bazată  pe  interdiciplinaritate  şi  muncă  în  echipă  este 

excursia. Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al 

activităților  desfăşurate  în  sala  de  grupă,  preșcolarii  participând  cu multă  bucurie  şi 

optimism  la  aceste  acţiuni,  lărgindu‐şi  în  acest  fel  orizontul  de  cunoştinţe  prin 

contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, 

excursia  înviorează  activitatea  şcolară,  stimulează  curiozitatea  de  a  descoperi  noi 
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fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor 

sentimente patriotice.  

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, 

de disciplină, iniţiativă, toate acestea fiindu‐le folositoare în viaţă.  
 

Scopul:  Cunoaşterea,  înţelegerea  şi  aprecierea  valorilor  culturale,  istorice  şi 

naturale ale patriei.  
 

Motivaţia: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului, 

prin activităţi extracurriculare. Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de 

copii de a călători şi de a petrece timpul  liber, desfăşurând activităţi recreative şi de 

divertisment.  
 

Obiective urmărite: 

‐ vizitarea  unor  obiective  turistice:  Muzeul  Cinegetic  Posada,  Castelul 

Pelișor ‐ Sinaia, Mănăstirea Sinaia; 

‐ stimularea interesului copiilor pentru cunoaşterea de locuri noi;  

‐ consolidarea  spiritului  de  echipă,  a  relațiilor  de  prietenie,  stabilirea  unui 
climat de încredere şi căldură sufletească, favorabil comunicării deschise şi 

unei bune socializări; 

‐ crearea unor reguli de comportament responsabil şi  împărţirea echitabilă 

a sarcinilor între membrii grupului; 

‐ iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ.  
 

Resurse:  

‐ resurse materiale: donaţii din partea părinţilor; 

‐ resurse umane implicate: cadre didactice, copii, părinţi.  
 

Pregătirea excursiei: 

‐ Anunţarea excursiei: cu o lună jumătate înainte de data efectuării ei, este 

anunţată excursia şi obiectivele acesteia, atât copiilor, cât şi părinţilor.  

‐ Pregătirea  copiilor  și  a  părinților pentru  această  excursie  se  face  într‐o 
şedinţă  specială  de  instructaj,  ocazie  cu  care  educatoarele  arată 

obiectivele şi traseul cu punctele cele mai importante.  
 

Desfășurarea propriu‐zisă a excursiei: 

‐ Organizarea copiilor, împărțirea responsabilităţilor;  

‐ Organizarea de activităţi distractive.  
Copiii sunt însoţiţi de 7 cadre didactice şi 3 asistente medicale.  

Valorificarea achizițiilor rezultate în urma desfășurării excursiei: 

‐ Întocmirea unui album documentar cu fotografii; 

‐ Iniţierea  unor  discuţii,  dezbateri,  formularea  unor  impresii  legate  de 

excursia desfăşurată, propuneri pentru excursia viitoare.  
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ROLUL PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL CU FAMILIA 

ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI  

INSTRUCTIV‐EDUCATIV DIN GRĂDINIȚĂ 

 
Prof. înv. preșc. PETRICANU GABRIELA

Grădinița cu PP Nr. 2 Târgoviște
Prof. înv. preșc. PETROVICI ALINA  
Grădinița cu PP Nr. 2 Târgoviște 

 

 

Relaţia  familie‐grădiniţă  trebuie  să  reprezinte  o  prioritate  în  ceea  ce  privește 

parteneriatele educaţionale. Dacă familia, de  la  început, va fi  implicată  în programul 

educativ,  va  înțelege  importanţa colaborării  cu grădiniţa  iar  implicarea  în activitatea 

grădiniţei va fi conştientă şi reciproc avantajoasă.  

Termenul de „parteneriat” se bazează pe principiul reciprocităţii, pe construirea 

unei relaţii ce impune respectarea unor condiţii: 

‐ comunicare între cei doi parteneri (părinți‐educatoare); 

‐ implicarea  partenerilor  în  recunoașterea  şi  promovarea  intereselor 

copilului 

‐ respect reciproc.  
Parteneriatul familie – grădiniță are la bază câteva principii deontologice care îi 

unește pe cei doi factori în educarea copilului:  

‐ comunicarea  să  fie  bilaterală,  sinceră,  spre  binele  copilului,  să  abordeze 

cât mai realist situaţiile;  

‐ fiecare părinte să fie considerat partener important în educarea copilului;  

‐ comunicarea  să  fie  eficientă,  constructivă  și  bazată  pe  confidenţialitate 

(garantată de către cadrul didactic); identitatea socială, culturală, etnică şi 

religioasă să fie respectată pentru toți partenerii.  

Modalităţile eficiente de colaborare cu familia sunt următoarele: 

‐ şedinţele  cu  părinţii  ‐  oferă  ocazia  interacţiunilor:  educatoare/alți 

specialiști în educație‐părinți, părinți‐părinți; 

‐ lectoratele‐pe diverse teme (propuse de educatoare/ sugerate de părinţi), 

cu scopul informării asupra problemelor educației copiilor; 

‐ consultaţiile  individuale  ce  oferă  posibilitatea  informării  individuale 

asupra  comportamentului  copiilor,  a  cauzelor  acestora,  a  iniţierii  unor 

măsuri educative; 

‐ participarea  părinţilor  la  activităţile  din  grădiniţă  oferă  acestora 

posibilitatea  cunoaşterii  nivelului  de  pregătire  al  copilului,  deprinderile 
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însuşite,  capacitățile  de  relaţionare  cu  colegii,  strategiile  didactice 

specifice activităţii preşcolare;  

‐ vizite,  plimbări,  excursii,  drumeţii  –  presupun  implicarea  părinţilor  în 

organizarea/sponsorizarea acestor activităţi, asigurarea siguranţei copiilor; 

‐ expoziţiile  cu  lucrările  copiilor  –  asigură  accesul  părinţilor  la  evoluţia 
deprinderilor artistico‐plastice, practice, cognitive; 

‐ sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor – ce presupun exersarea unor 
deprinderi de comportare civilizată, generează trăiri emoţionale puternice 

prilejuite de prezenţa membrilor familiei;  

‐ ziua mamelor, a tăticilor, a bunicilor – manifestări  în cadrul cărora copiii 

trăiesc împreună cu membrii familiei emoții pozitive; 

‐ serbările‐dedicate unor evenimente: 8 Martie, Crăciun, Paște, 1 Iunie etc., 

cu puternice semnificaţii afective;  

‐ afişierul  grupei  –  oferă  diverse  informaţii  părinţilor:  orarul,  proiectul 

tematic, tema săptămânii, cântece, poezii învăţate, Scrisori pentru părinți 

pe diferite teme, anunţuri despre spectacole, concursuri etc.  

‐ revista  grupei  –  la  realizarea  căreia  părinţii  pot  contribui:  aranjarea 
fotografiilor, elaborarea unor articole, impresii legate de activitățile grupei 

etc.).  

‐ grup pe  facebook –    formă de  informare  și  închegare  a  unei  comunități 

care se sprijină și colaborează eficient.  
 

 

Bibliografie: 

Barbu,  D.,  Nicolae,  I.,  Secrieru,  A.,  ‐  Împreună  pentru  copii:  Grădinița  și  comunitatea,  P.R.E.T., 

M.E.C.Ș (2015) 
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA  

ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 
Prof. PÎRVAN MICU IOANA

Grădinița PP Nr. 13 Târgoviște
MILEA RAMONA ELENA

Grădinița PP Nr. 13 Târgoviște 
 

 

Învăţământul  românesc actual  se află  într‐un efort de  schimbare  şi  adaptare 

la cerinţele societăţii democratice. Modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul 

standardelor  educaţionale europene, mereu  reînnoite,  cer o examinare atentă  şi 

mereu  actualizată  în  concordanţă  cu  evoluţia  sistemelor  de  învăţământ  din 

celelalte  ţări  europene.  Eficienţa  actului  educativ  este  dată  de  disponibilităţile 

educaţiei  de  adaptare  şi  autoreglare  faţă  de  sfidările  tot  mai  numeroase  ale 

spaţiului social.  

Familia  este  una  din  cele  mai  vechi  forme  de  comunitate  umană  ce  asigură 

menţinerea  continuităţii  biologice,  culturale  a  societăţii,  satisfacerea  nevoilor 

personale, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii şi dezvoltării personalităţii.  

Rolul  familiei  nu  se mai  poate  rezuma  la  asigurarea  condiţiilor  de  viaţă  pentru 

copil,  la  asigurarea  supravegherii  acestuia,  ci  trebuie  văzută  ca  primul  factor  în 

educaţia  şi  instrucţia  copilului  şi  un  continuator  al  cerinţelor  impuse  de  practica 

educaţional  instituţionalizată.  Familia  este  prima  şcoală  a  copilului  şi  contribuţia  pe 

care  o  are  la  educaţia  acestuia  poate  favoriza  sau  îngreuna  activitatea  şcolii.  Din 

perspectiva  sociologică,  familia  este  instituţia  fundamentală  în  toate  societăţile. 

Familia este un „grup social  relativ permanent de  indivizi  legaţi  între ei prin origine, 

căsătorie  sau  adopţiune".  Familia  îi  dă  copilului  primele  informaţii  despre  lumea 

înconjurătoare,  primele  norme  şi  reguli  de  conduită,  dar  şi  climatul  socio‐afectiv 

necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

„Omul  devine  om  numai  prin  educaţie,  dar  educaţia  la  rândul  ei  trebuie  să  se 

silească să urmeze mersul naturii, oricât de departe ne‐ar conduce” ‐ Pestalozzi.  

Jan Amos Comenius menţiona că actul educaţional va fi eficient doar atunci când 

familia, şcoala şi societatea îşi vor unifica eforturile. Chiar şi în cadrul unui parteneriat 

educaţional eficient familiei îi revin, totuşi, cele mai relevante funcţii: 

‐ asigurarea  condiţiilor  favorabile  pentru  securitatea  şi  dezvoltarea 

psihofizică a copilului 
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‐ crearea mediului relaţional care ar influenţa direct socializarea copilului 

‐ crearea  unui  climat  psihologic  favorabil  pentru  satisfacerea  trebuinţei  de 

respect  de  sine  a  copilului  şi  a  condiţiilor  oportune  pentru  explorarea 

sinelui/autocunoaştere, încurajarea tentaţiei copilului pentru autoeducaţie 

‐ oferirea unor modele relaţionale şi comportamentale 

De obicei nucleul familiei îl formează părinţii şi copii. Sunt însă şi situaţii în care la 

acest  nucleu  se  mai  adaugă  bunicii,  iar  în  unele  cazuri  şi  rudele  apropiate  (unchi, 

mătuşi)  se  implică  sau  sunt  implicate  în  activitatea educativă. Cunoaşterea de  către 

educatorii  a  structurii  familiei  copiilor  are o mare  importanţă,  căci  fiecare  structură 

creează un climat educativ specific.  

Foarte  important este şi cercul de prieteni ai copilului, grupul de  joacă, un grup 

primar  care,  de  fapt  gravitează  în  jurul  grupului  familial.  Aceste  două  grupuri  oferă 

prima  experienţă  de  comportament  social,  aproape  în  aceeaşi măsură.  Cu  toate  că 

funcţia culturală a familiei stă la baza procesului de educare a copiilor, ea nu trebuie 

confundată cu funcţia educativă. Funcţia educativă presupune o acţiune dirijată şi are 

astfel  caracter  internaţional.  Operează  prin  exprimări  esenţiale  active  având  ca 

finalitate integrarea eficientă a individului în societate, dar acest lucru nu se realizează 

prin însuşirea cvasimecanică a unor modele, ci prin formarea după un anumit ideal de 

personalitate.  Individul se defineşte ca personalitate  în relaţiile cu ceilalţi  indivizi, cu 

societatea  în ansamblul ei.  El  trăieşte  şi  acţionează având conştiinţa apartenenţei  la 

un  grup.  De  la  dinamica  personalităţii  în  plan  individual  trebuie  să  se  treacă  la 

dinamica  în plan social. Această funcţie nu se mărgineşte să tindă  la asigurarea unui 

sistem de tehnici  în relaţiile dintre  individ şi societate care să dea acestuia din urmă 

minimul  de  stabilitate  necesar  pentru  conservarea  ei,  ci  urmăreşte  crearea  de 

individualităţi bine pregătite, care să aducă o contribuţie maximă la transformarea şi 

la progresul societăţii.  

Rolul părinţilor este  foarte  important  şi  trebuie  să  fie puternic prin  fermitate, 

nu prin  severitate  sau brutalitat, prin  răbdare  şi dragoste.  „Trebuie  intensificat  tot 

ceea ce este satisfăcător din partea copilului şi raportate progresiv, impulsurile sale 

agresive  folosind  modelele.  Astfel  copilul  să  se  regăsească  în  acest  cadru  şi  să 

prevadă  reacţiile  adultului  de  care  este  dependent.  Schimburile  afective  sunt 

necesare acestei construcţii progresive a personalităţii copilului” (Braghiş, M., 2012, 

45).  Schema  fundamentală  a  grupului  familial,  a  creşterii  copiilor  se  formează  pe 

modelul  relaţiilor  dintre  părinţi,  pe  modelul  relaţiilor  dintre  aceştia  şi  copil.  S‐a 

constatat că cea mai mare parte dintre părinţi educă aşa cum au fost educaţi. Astfel, 

copilul  încet,  încet  va  avea  intenţia  de  a  le  face  pe  plac  părinţilor,  acceptând 

interdicţiile şi trecând de la perioada lui de „nu”, la aceea de „da”. Dacă tentativa de 

stăpânire  a  adultului  asupra  copilului  este  totală,  fără  spaţiu  de  libertate, 
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personalitatea  acestuia  va  fi  zdrobită  sau  chiar  va  risca  să  prelungească  această 

perioadă  de  opoziţie.  Dacă  i  se  interzice  ceva  copilului,  nici  părinţii  nu  trebuie  să 

facă acel  lucru, pe considerentul că sunt adulţi. Cu răbdare şi  fermitate făcându‐se 

eforturi repetate de a‐i spune care sunt interdicţiile şi limitele, copilul va înţelege că 

cel care face regulile este adultul.  
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE 

„ÎMPREUNĂ CONTURĂM PERSONALITATEA COPILULUI TĂU” 

 
Prof. HAU ADRIANA

Grădinița cu PP Nr. 13, Târgoviște
Prof. PITIȘ MARIANA‐IULIA 

Grădinița cu PP Nr. 13, Târgoviște 
 

 

Argument 

Mediul  familial  ocupă  un  loc  central  în  multitudinea  factorilor  determinanţi  ai 

evoluţiei individului. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport 

cu  modelul  şi  natura  situaţională  trăită  în  mod  direct,  nemijlocit,  de  către  copil  în 

mediul  său  familial,  iar  atitudinile  părinţilor  au  consecinţe  durabile  asupra 

personalităţii, în formare, a copilului.  

După  familie,  grădiniţa  constituie  prima  experienţă  de  viaţă  a  copilului  în 

societate. Această instituţie îl aşază într‐un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul 

său.  Aici  copilul  ia  cunoştinţă  cu  activităţi  şi  obiecte  care‐i  stimulează  gustul  pentru 

investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi  îi propune, incipient, angajarea în 

relaţiile  sociale  de  grup.  Adaptându‐şi  metodele  la  formele  particulare  ale  vieţii 

mentale  ale  copilului,  grădiniţa  încearcă  să  răspundă  specificului  activităţii  fiecărei 

vârste şi să identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă 

a forţelor infantile în vederea maturizării lor.  

Educatoarea se preocupă de socializarea preşcolarului prin  integrarea  în mediul 

grădiniţei,  dar  îi  oferă  prilejul  să  cunoască mediul  înconjurător  organizând  vizite  în 

împrejurimile grădiniţei, în instituţii şi la locurile de muncă ale părinţilor. În acest timp, 

aceasta  poate  observa  cum  se  comportă  copiii  nu  numai  la  grădiniţă  ci  şi  în  afara 

grădiniţei.  Având  în  vedere  particularităţile  lor  de  vârstă  şi  ţinând  seama  de 

temperamentul  lor,  educatoarea  va  putea  acţiona  diferenţiat  astfel  încât  eficienţa 

demersului său educativ să fie optimă. Treptat şi cu răbdare, cultivându‐le încrederea 

în propriile posibilităţi,  folosind  jocul  şi  jucăria,  educatoarea participă  la dezvoltarea 

personalităţii copiilor.  

Familia îl pregăteşte pe copil pentru integrarea în grădiniţă, orientându‐l spre 

lumea  cunoaşterii,  a  activităţilor  curente,  iniţiindu‐l  în  deprinderi  fundamentale. 

Fără o susţinere afectivă, fără un ansamblu de activităţi, de achiziţii şi experienţe, 

întâlnirea copilului cu grădiniţa va fi cu atât mai violentă, iar procesul de instrucţie 

şi educaţie ar deveni inoperant.  
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Parteneriatul grădiniţă‐familie se  referă  la construirea unor  relaţii pozitive  între 

familie  şi  grădiniţa,  la  o  unificare  a  sistemului  de  valori  care  poate  avea  un  efect 

benefic asupra copiilor, atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu‐se cu părinţii.  

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

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

În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde 

de  o  colaborare  prodigioasă  dintre  doi  factori  educaţionali  de  bază:  grădiniţa  şi 

familia.  De  aceea,  în  cadrul  acestui  parteneriat  coresponsabil  dorim  să  descoperim 

cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional.   
 

Scop: Eficientizarea relaţiei grădiniţă ‐ familie, printr‐o colaborare coresponsabilă 

între aceste două părţi, în vederea implicării, cât mai active, a familiei în procesul de 

formare a personalităţii preşcolarului.  
 

Obiective: 

‐ Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi 

grădiniţă; 

‐ Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho‐afectivă; 

‐ Încurajarea  părinţilor  în  a  face  propuneri  menite  să  aducă  îmbunătățiri 

actului educaţional din grădiniţă/familie.  
 

Părţi implicate: părinţi, bunici, copii, director, educatoare  
 

Îndatoririle părţilor 

 Educatoare şi profesor consilier:  

‐ să participe la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi a stimula 

prezenţa părinţilor; 

‐ să consilieze problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind cărţi şi 

alte materiale de specialitate de ultimă oră; 

‐ să îndemne la lectură/studiu, familiile copiilor, recomandându‐le cele mai 

accesibile materiale de specialitate.  

 Familia  

‐ participă  benevol,  dar  are  obligaţia  de  a  contribui  la  asigurarea  bunului 
mers al parteneriatului şi al materialului utilizat; 

 

Durata: un an şcolar: 2018‐2019 
 

Grup ţintă: familiile copiilor 
 

Locul de desfăşurare: Grădinița cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște 
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Resurse 

 UMANE:  

‐ coordonatori: Pitiș Mariana‐Iulia și Hau Adriana 

‐ colaboratori: familiile copiilor.  

 MATERIALE: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD‐uri, ecusoane, aparat foto 

 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din 

sponsorizările realizate de părinţii copiilor.  
 

Modalităţi  de  realizare  Lectorate  pe  diverse  teme;  Activităţi,  la  grupă, 

desfăşurate  împreună cu părinţii; Expoziţii  cu vânzare, având drept exponate  lucrări 

realizate de către copii, împreună cu părinţii lor, în cadrul unor activităţi organizate la 

grădiniţă; Sărbătorirea zilei de naştere a copiilor/onomasticii acestora; Vizite, excursii, 

drumeţii; Serbări tematice.  

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PARTENERIATULUI 

Nr. 
crt. 

Luna  Tema 

1.  
Octombrie 

2018 

Prezentarea  curriculum‐ului  preşcolar.  Generalităţi  despre 
filozofia programului Step‐by‐Step.  
Implementare  Joc  de  cunoaștere  ‐  Bingo!  (În  cadrul  proiectului 
Erasmus +, Grădinița noastră învață pas cu pas) 

2.   Noiembrie 
2018 

Familia  în  sala de clasă  ‐ Implementare metode Erasmus +  (Stop 
Motion, Creativity, Art, Music) 

3.   Decembrie 
2018 

Promovarea  aptitudinilor  şi  talentului  ‐ Serbare  tematică  "Uite, 
vine Moș Crăciun" 

4.   Februarie 
2019 

Cum să‐i ajutăm pe copii să facă faţă frustrării? ‐ referat 

5.   Martie 
2019 

Violenţa nonverbală ‐ referat și chestionar pentru părinți 

6.   Mai 2019 Cele 5 module ale Cursului Educați așa..

7.   Iunie 2019  Încheierea Cursului Educați așa... 

 

Monitorizarea şi evaluarea proiectului: 

Activităţile  cu  părinţii  îmbracă,  de  fiecare  dată,  o  haină  interactivă.  Vor  exista 

activități  de  diseminare  și  implementare  a  Proiectului  grădiniței,  "Grădinița  noastră 

învață pas cu pas", Erasmus +, Acțiunea Cheie 1.  

În  afară  de  discuţiile  libere,  pe  tema  propusă  de  ei,  aceştia  primesc,  spre 

rezolvare,  chestionare  şi  fişe  de  autoevaluare  pentru  părinţi.  De  asemenea, 

„Biblioteca pentru copii şi părinţi” stă, permanent,  la dispoziţia copiilor şi a familiilor 

acestora.  
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De  fiecare  dată,  întâlnirile  cu  familiile  copiilor,  în  cadrul  acesta  organizat  al 

parteneriatului se încheie cu evaluări specifice.  
 

Diseminarea rezultatelor: 

Pentru a imortaliza întâlnirile, vom realiza înregistrări video şi foto. De asemenea, 

avem, în derulare realizarea unui album.  

În fiecare an şcolar împărtăşim experienţa pozitivă rezultată în urma activităţii cu 

părinţii de la grupa, în cadrul parteneriatului cu familiile copiilor, întregii grădiniţe.  
 

Finalizarea parteneriatului: 

De  fiecare  dată,  la  sfârşitul  unui  an  şcolar,  părţile  implicate  în  parteneriatul  cu 

familiile copiilor se  întâlnesc pentru a evalua activitatea derulată de‐a  lungul  întregii 

perioade, reliefându‐se aspectele pozitive, realizările de care s‐au bucurat beneficiarii 

proiectului – părinţii/copiii ‐ şi, nu în ultimul rând, concluziile şi propunerile pe care le 

fac  părinţii  copiilor  pentru  perfectarea  acestei  forme  de  activitate:  parteneriatul 

coresponsabil cu partenerul educaţional care se numeşte familia.  

Convingerea  noastră  este  că,  împreună  cu  familia  copilului,  urmărind 

scopuri/obiective  comune,  grădiniţa  reuşeşte  să  contureze  personalitatea  omului  în 

devenire, în cele mai optimiste culori.  
 

 

Bibliografie: 

Linvigstone,  Tessa  „Copilul  vremurilor  noastre  –  Învăţarea  timpurie”,  Editura  Didactica  Publishing 

House, Bucureşti, 2009 

Minulescu, Mihaela „Relaţia psihologică cu copilul tău” Editura Psyche, Bucureşti, 2006  

Preda, Viorica „Grădiniţa altfel”, Editura V & I INTEGRAL, Bucureşti, 2003  

Tătaru,  Lolica‐Lenuţa;  Glava,  Adina;    Pocol,  Maria  „Educaţia  timpurie”  –  ghid  metodic  pentru 

aplicarea curriculumului preşcolar, Editura „Paralela 45”, Piteşti, 2009 
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FAMILIA – LEAGĂNUL COPILĂRIEI 

 
Prof. GĂLIE MARIA

Grădinița cu PP Nr. 1 Târgoviște
Prof. POPESCU FLORICA

Grădinița cu PP Nr. 1 Târgoviște 
 

 

Cea mai reușită, cea mai frumoasă și mai minunată poveste ce rămâne neștearsă 

în sufletul și în mintea unui copil este propria lui familie – mama, tatăl, frații și bunicii –, 

pe  care‐i  „citește”  clipă  de  clipă  cu  puterea  minții  lui  fragede,  sorbind  învățăturile 

primite de la aceștia.  

Cele mai spirituale povești de viață le aude de la aceștia, învățând și luând exemple 

cum să se poarte în viață și cum să facă față „furtunilor” sau bucuriilor acesteia.  

De la ei învață ce sunt dragostea, curajul, puterea, încrederea și iertarea, cu care 

își va înnobila caracterul de viitor adult. Povestea „celor șapte ani de acasă” îl va însoți 

pe copil pretutindeni.  

Este foarte bine ştiut faptul că relaţia părinte‐copil poate fi considerată cea mai 

importantă dintre relaţiile care se pot forma, în general, între oameni. Pe lângă faptul 

că este o legătură definitivă şi  indestructibilă, ea ar trebui să fie şi cea mai strânsă şi 

puternică legătură posibilă între oameni.  

Nimic pe lumea aceasta nu se compară cu o relaţie reuşită şi plină de înţelegere, 

respect şi iubire, aşa cum este relaţia dintre părinţi şi copiii lor.  

Dar pentru ca această relaţie să fie reuşită, este nevoie de mult efort şi răbdare 

depuse  de  copii,  dar  şi  de  părinţii  lor.  Este  foarte  important  ca  fiecare  dintre  ei  să 

conştientizeze  şi,  de  asemenea,  să  înţeleagă  poziţia  în  care  se  află  şi,  care  sunt 

condiţiile ce trebuie îndeplinite, şi limitele, ce nu trebuie depăşite.  

Copiii  au  mare  nevoie  de  părinţi,  fără  să‐şi  dea  seama  de  acest  lucru. 

Personalitatea  lor  fragedă  poate  fi  modelată  discret,  cu  mult  tact  şi  mai  ales  cu 

argumentele cele mai raţionale de care dispun părinţii.  

Primul mediu afectiv al copilului este  familia; de aceea, de tonusul  relaţiilor din 

sânul ei depinde dezvoltarea lui afectivă normală sau anormală.  

Echilibrul copilăriei  îşi are sursa  în bucuria pe care copilul o trăieşte  în prezenţa 

părinţilor lui, în sânul unei familii echilibrate, calme, normale.  

Din prima copilărie au o mare importanţă relaţiile copilului cu fiecare membru al 

familiei,  şi  în  special  cu  mama.  Relaţiile  mamă‐copil  sunt  decisive  în  dezvoltarea 

normală a omului  şi, oricare ar  fi  tipul de  familie  în  raport  cu dezvoltarea  societăţii, 
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aceste relaţii rămân de neînlocuit. Ea este „zâna” minunată, pe care copilul o soarbe 

din priviri, o vede ca fiind cea mai frumoasă și mai bună.  

Dar  raportul mamă‐copil nu este exclusiv;  cercetările au dovedit, de asemenea, 

rolul important pe care îl are tatăl în echilibrul şi securitatea familiei.  

Mama este în prima copilărie obiectul dragostei pasionate a copilului; el tinde să 

se identifice cu ea. De aceea, rolul mamei este dificil şi de mare răspundere, deoarece 

ea trebuie să se ridice până la înălţimea modelului educativ.  

În ceea ce priveşte dragostea tatălui pentru copil, ea este mai egocentrică. Chiar 

de  la cea mai fragedă vârstă a copilului, tatăl vede  în acesta viitorul matur care  îi va 

perpetua fiinţa, de aceea este mai pretenţios şi mai nerăbdător să vadă realizate în el 

propriile sale  idealuri şi aspiraţii. Dar oscilaţiile prea mari pe planul relaţiilor afective 

cu copilul se răsfrâng asupra echilibrului psihic al acestuia. În prezenţa unui tată rigid, 

copilul se va ataşa de mamă, dar va suferi din cauza lipsei posibilităţii de a‐şi iubi tatăl, 

şi invers. Copilul are nevoie să simtă că este obiectul dragostei şi al mândriei ambilor 

părinţi.  

Ştim  cu  toţii  că  în  această  etapă  de  schimbare  şi  de  modernizare  rapidă  a 

societăţii, familia, în general, a devenit plină de responsabilităţi, de foarte multe griji şi 

de diverse probleme, motiv  pentru  care  fiecare membru  al  acesteia  trebuie  să  facă 

efortul de a păstra un anumit echilibru, linişte şi să arate înţelegere mai multă faţă de 

copii.  

Factorii care influenţează azi mediul educativ sunt: extinderea mass‐media (T.V.) 

şi noua concepţie care se cristalizează asupra educaţiei ca serviciu social.  

Părinţii  trebuie  să‐şi  întărească  fundamentarea  relaţiilor  pe  baza  dragostei  lor 

faţă de proprii copii şi pe dorinţa lor ca aceştia să aibă performanţe şi succes în viaţă. 

Aceasta  nu  se  poate  realiza  dacă  părinţii  nu  cunosc  personalitatea  propriului  copil. 

Educaţia copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea  lui.  În educaţia 

copiilor trebuie să existe între părinţi înţelegere şi acord în diferite probleme şi de aici 

decurg normal şi celelalte.  

Pe parcursul evoluţiei noastre ca educatoare, am  încercat prin diferite activităţi 

să  observăm  care  este  calitatea  comunicării  şi  a  relaţiilor  dintre  copii  şi  părinţii  lor. 

Activităţile desfăşurate – şedinţe,  întâlniri şi  lectorate cu părinţii – au pus  în discuţie 

următoarele teme:  

1. Comunicarea şi relaţiile dintre părinţi şi copii;  

2. Educaţia şi mediul de viaţă al copilului;  

3. Părintele, adevăratul model de viaţă pentru copil;  

4. Greşelile educative ale părinţilor;  

5. Legătura grădiniță – familie, factor în dezvoltarea copilului.  
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O  preocupare  permanentă  în  lectoratele  şi  întâlnirile  cu  părinţii  a  fost 

identificarea  dificultăţilor  pe  care  le  au  aceştia  în  comunicarea  cu  proprii  lor  copii, 

precum şi găsirea împreună a unor modalităţi de îmbunătăţire a acestora.  

A fost realizat un chestionar asupra modului cum comunică părinţii cu copiii  lor, 

un chestionar alcătuit din 12 întrebări, după cum urmează:  

1. Staţi zilnic de vorbă cu copilul dumneavoastră?  

2. Cât timp afectaţi discuţiilor?  

3. Despre ce discutaţi cu copilul dumneavoastră?  

4. Care probleme credeţi că vă reduc din timpul pe care a‐ţi vrea să‐l petreceţi cu 

copilul dumneavoastră?  

5. De ce credeţi că sunt momente când copilul evită să stea de vorbă cu părinţii 

lui?  

6. Ce faceţi atunci când copilul greşeşte?  

7. Consideraţi că sunteţi un exemplu pentru copilul dumneavoastră?  

8. Cum încercaţi să vă apropiaţi de copilul dumneavoastră?  

9. Ce simţiţi când comunicarea cu copilul este foarte bună?  

10. Când nu reuşiţi să comunicaţi cu copilul, ce consideraţi că nu aţi făcut?  

11. Aţi apelat la cineva din familie sau din afara ei pentru a rezolva o problemă de 

comportare? Dacă da, la cine?  

12. Ce credeţi că ar trebui să facă grădinița pentru a îmbunătăţi comunicarea cu 

familia?  

Rezultatele  chestionarului  au  arătat  că  sunt  situaţii  în  care  unii  părinţi  greşesc 

adeseori  în  relaţiile  cu  proprii  lor  copii,  însă  ei  invocă  un  „conflict  al  generaţiilor’’, 

nejustificat.  

Părinţii  au  înţeles  că  trebuie  să  capete  răbdare,  să  fie  buni  ascultători  şi  să 

găsească timpul cuvenit pentru a comunica cu copiii.  

Este important să i se ofere copilului regulile de bază ale comportării însoţite de 

exemple  concludente. O  slabă  comunicare poate  crea probleme emoţionale,  copilul 

pierzându‐şi  încrederea  în  părinţi  şi  refuzând  să  mai  comunice.  Atitudinile, 

comportamentul  şi  vorbele  părinţilor  influenţează  atitudinile,  comportamentul  şi 

modul de a fi al copiilor.  

De  asemenea,  s‐a  înţeles  faptul  că  atitudinea  şi  comportamentul  familiei,  în 

special al părinţilor au un rol determinant în conturarea profilului moral al copiilor.  

,,Familia  severă’’  –  în  anumite  limite  imprimă  ordine,  disciplină,  seriozitate, 

asigură  unitate  şi  echilibru  familiei.  Severitatea  este  necesară  în  raporturile 

educaţionale din familie, dar cu măsură. Ce s‐ar întâmpla în cazul în care părinţii aplică 

copiilor  pentru  orice  abatere  pedepse  corporale?  Atunci  copilul  creşte  timorat  cu 

gândul  pedepsei,  ascunde  greşeli  făcute,  simte  nevoia  să  mintă,  se  îndepărtează 
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afectiv şi efectiv de părinţi şi îşi caută înţelegerea şi afectivitatea în altă parte. Aşa se 

nasc  „găştile’’  şi  „bandele’’  de  minori.  Mai  gravă  este  situaţia  când  părinţii  sunt 

împărţiţi  în „tabere’’: unul sever şi unul  indulgent. Astfel se formează un copil cu un 

caracter ipocrit, mincinos.  

,,Familia permisivă’’  stă  la polul opus al  familiei  severe, are un climat de „puf’’. 

Asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci  în familie  îi este permis 

orice şi are numai drepturi. Un asemenea copil se adaptează şi se încadrează cu mari 

dificultăţi în colectivele de şcoală sau mai târziu la locul de muncă.  

,,Familia libertină’’ creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau 

împiedica maturizarea  socială a  copiilor datorită preocupării  excesive a unui părinte 

sau a ambilor părinţi.  

,,Familia rigidă’’ prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în 

sine,  teama  de  nereuşită  şi  sancţiune.  Cadrul  didactic  trebuie  să  intervină,  după  ce 

cunoaşte  situaţia  reală,  sugerându‐le  cu  discreţie,  tact  şi  calm  în  ce mod  şi  sub  ce 

formă  se  poate  atenua  şi  echilibra  severitatea.  Educatorul  trebuie  să  fie  în  postura 

sfătuitorului şi nu a judecătorului.  

În urma tuturor acestor observaţii s‐a ajuns la ideea că o necesitate deosebită o 

are şi cunoaşterea copilului, părintele trebuind să cunoască temperamentul acestuia, 

pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul lui.  

Fiecare părinte a observat, desigur, că există o deosebire temperamentală  între 

proprii copii şi, ţinând cont de acest lucru, poate interveni în educarea copilului.  

Studiile de specialitate au alcătuit, chiar, un cod al comportării părinţilor faţă de 

copii:  

1. Ascultați‐i ori de câte ori vor să vă spună ceva! 

2. Dați‐le aripi și învățați‐i să zboare singuri! 

3. Respectați‐le demnitatea, iubiți‐i, arătați‐le că‐i iubiți și faceți‐i să simtă acest 

lucru! 

4. Educaţi‐i în cerinţele moralei creştine! 

5. Descurajaţi răul care l‐a biruit pe copil, dar nu copilul!  

6. Aveţi multă răbdare în educaţia copiilor!  

7. Pedeapsă constructivă şi prudentă!  

8. Fiţi model moral pentru copii!  
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De  obicei,  când  vorbim  despre  cei  7  ani  de  acasă  ne  gândim  automat  la 

educaţia  pe  care  copilul  o  primeşte  de  la  părinţi,  la  formarea  personalităţii  şi 

comportamentului  copilului. Tot  în această perioadă se pun bazele  limbajului  și  se 

structurează gândirea copilului. De aceea,  specialiștii  recomandă ca  învățarea unei 

limbi străine să se realizeze cât mai timpuriu, chiar înainte de vârsta de 3 ani, când 

limba se asimilează natural, concomitent cu limba maternă.  Învățarea este necesar 

sa  constituie  într‐o  plăcere  copil,  deoarece  partea  afectiva  joacă  rolul  cel  mai 

important la aceasta vârstă.  

DINOCROC  INTERNATIONAL  TRAINING  INSTITUTE,  Roma,  Italia,  a  pus  bazele 

proiectului”Aventurile  lui  Hocus  şi  Lotus”,  derulat  în  cinci  ţări  europene.  Hocus  şi 

Lotus,  micuţii  dinocroci  care  predau  limbi  străine  copiilor,  au  fost  creaţi  cu  o 

misiune:  de  a  aplica  principiile  de  dezvoltare  ale  psiholingvisticii  (originare  din 

domeniul  cercetării  şi  esenţiale  pentru  dezvoltarea  competenţei  copilului  într‐o 

limbă nouă)  acasă,  la  şcoală  sau  la  grădiniţă. Aceste principii  includ:  afecţiunea,  o 

prioritate  majoră  astfel  încât  copilul  să  înceapă  să  vorbească  o  nouă  limbă; 

naraţiunea,  care  face  parte  din  procesele  mentale  responsabile  pentru  învăţarea 

naturală  a  unei  limbi  străine;  repetarea  frecventă,  necesară  abilităţii  de  utilizare 

imediată a limbii respective, precum şi o serie de experienţe noi şi frumoase pentru 

o limbă străină nouă. Pentru a pune în aplicare aceste principii teoretice la şcoală şi 

acasă,  au  fost  elaborate  strategii  educaţionale:  crearea  unei  lumi  absolut  noi 

populată  de  personaje  noi  (Hocus  şi  Lotus,  jumătate  crocodili,  jumătate 

dinozauri,care trăiesc într‐un parc împreună cu prietenii lor numeroşi); crearea unui 

tricou magic care se doreşte a  fi o punte mentală pentru a pătrunde  în  lumea cea 

nouă; utilizarea unui  format narativ  (o piesă de  teatru specială)pentru a‐i ajuta pe 

copii şi pe adulţi să experimenteze împreună noile limbi străine; folosirea gesturilor, 

intonaţiei,  mimicii  şi  a  experienţelor  anterioare  ale  copiilor  pentru  a  conferi  sens 

noilor  cuvinte;  realizarea  unui mini‐muzical  pentru  fiecare  poveste  pentru  a  oferi 

repetiţie emoţională; oferirea de ilustraţii ale poveştilor şi personajelor, ca şi suport 

vizual  introductiv. Pentru  fiecare an de predare, există  şase poveşti, numărul  total 
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fiind  de  30  de  poveşti  pentru  cursul  de  cinci  ani.  Acestea  sunt  însoţite  de  30  de 

scenarii, pentru a fi  interpretate de adulţi şi copii  împreună; 30 de mini‐muzicaluri; 

30  de  poveşti  ilustrate;  30  de  benzi  desenate,  precum  şi  jocuri  şiexerciţii  narative 

pentru  fiecare  poveste.  Toate  materialele,create  pentru  copii  cu  vârste  cuprinse 

între 3 şi 8 ani sunt disponibile în engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă.  

Metoda  formatului  narativ  se  bazează  pe  povestire,  pe  o  înlănţuire  de 

evenimente,legate între ele. În momentul în care copilul învaţă cuvinte separate, el 

le  uită  repede,  dar  integrate  într‐o  povestire  ele  sunt  reţinute  timp  îndelungat 

(„narrative mind” a  lui  Jerome Brunner). Activitatea se desfășoară cu copiii aşezaţi 

în cerc pentru a permite contactul vizual între adult şi aceştia. Îmbrăcarea tricourilor 

cu  Hocus  şi  Lotus  (atât  de  către  copii  cât  şi  de  către  adult),  subliniază  faptul  că 

interpretăm un rol, tricoul reprezintă noua limbă,este simbolul tranziţiei spre noua 

limbă  străină  pe  care  dorim  s‐o  înveţe  copilul.  Învăţarea  se  bazează  pe 

rutină:îmbrăcarea  tricoului,aşezarea  în  cerc,exersarea  împreună  cu  adultul  a 

povestirii  (prin  mimică,  gesturi,cântec,  urmărirea  desenului  animat).  Pentru  ca 

preşcolarii să fie capabili să spună ei singuri povestea,aceasta este exersată de trei 

ori pe săptămână, câte 15 minute. Se  începe cu povestirea nr. 1 din ghidul pentru 

nivelul  I,  timp de trei săptămâni,se  întrerupe şi se  introduce povestirea nr. 2, timp 

de  trei  săptămâni,  după  aceasta  ne  întoarcem  la  povestirea  nr.  1,  două 

săptămâni,etc.  La  această  vârstă  nu  se  insistă  pe  utilizarea  corectă  a  formelor 

verbale şi acordul cu subiectul, povestirile folosesc numai timpul prezent. La vârsta 

preşcolară,  copilul  învaţă o  limbă  străină,  exersând,  sprijinindu‐se de  comunicarea 

non‐verbală,făcând  greşeli,  la  vârsta  şcolară  copilul  devine  conştient  de  regulile 

gramaticale care trebuie respectate. Important este ca preşcolarul să comunice, mai 

întâi în lumea imaginară a lui Hocus şi Lotus şi mai apoi în lumea reală,prin utilizarea 

cuvintelor  şi  expresiilor  în  vorbirea  curentă.  În  realizarea  acestui  deziderat  este 

foarte  importantă  implicarea  familiei:începând de  la procurarea  tricourilor,până  la 

continuarea  acasă‐pe  baza  DVD‐urilor,  a  exersării  povestirilor,până  la  suportul 

afectiv pe  care‐l  acordă propriilor  copii. Mai pot preciza  şi  faptul  că  activităţile  au 

rolul  de  a  plasa preșcolarii  în  situaţii  de  comunicare  similare  celor  din  viaţa  reală, 

stimulându‐le  astfel  apetitul  de  a  interacţiona  verbal  cu  cei  din  jur  şi  totodată 

încrederea în sine. Predarea limbii engleze la vârsta preșcolară, urmărește educarea 

auzului copiilor pentru perceperea vorbirii în ritm normal şi formarea capacității de 

exprimare în limitele unui vocabular activ.  

Învăţarea  limbii  engleze  poate  să  pară  un  plan  prea  ambiţios  pentru  vârsta 

preşcolară,  însă  acum  este  momentul  propice  pentru  realizarea  acestuia,  întrucât 

structurile operaţionale mentale sunt ușor de modelat şi  încă nedefinitivate,  fapt ce 

constituie un mare avantaj. De fapt, limba străină nu „se învaţă” într‐un an, iar apoi nu 
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ne propunem ca preşcolarii să vorbească cursiv în limba engleză. Tot ce ne dorim este 

ca preşcolarul să‐şi dezvolte un mod specific de articulare a sunetelor şi să cunoască 

câteva  elemente  de  bază  ale  exprimării  în  această  limbă,este  importantă  fluenţa  şi 

facilitarea comunicării, nu corectitudinea exprimării.  
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Sistemul de învăţământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna 

cerinţele şi posibilităţile oferite de societate, afirmându‐se,  la rândul sau, ca factor 

al  dezvoltării  sociale.  Sub  impulsul  cerinţelor  dezvoltării  sociale,  sistemele  de 

învăţământ  se  modifică,  tinzându‐se  spre  modernizarea  metodelor  de  predare,  a 

conţinutului,  a  formelor  de  organizare,  precum  şi  a  formelor  de  colaborare,  de 

cooperare dintre diferitele  instituţii  educative. Una dintre  sarcinile  grădiniţei,  este 

pregătirea copilului pentru şcoală, prin  intermediul a doua forme specifice,  jocul şi 

învăţarea. Învăţământul preşcolar trebuie să realizeze educaţia preşcolară având ca 

funcţie majoră  formarea  şi  dezvoltarea personalităţii  copilului  în  raport  cu nevoile 

specifice  vârstei,  cu  posibilităţile  şi  dotările  sale,  în  interesul  său  şi  al  comunităţii 

sociale.  Cu  toate  acestea,  complexitatea  actului  educaţional,  a  realităţii  umane  şi 

sociale  contemporane  şi  sarcinile  tot  mai  dificile  cărora  trebuie  să  le  facă  faţă 

procesul educaţional  fac să se  identifice  tot mai multe  fisuri  în  relaţia amintită. Se 

recunoaşte  faptul  că  deciziile,  acţiunile  şi  rezultatele  educaţiei  nu  mai  pot  fi 

realizate  decât  în  comunitatea  de  opţiuni  dintre  mediile  responsabile  –  familie, 

şcoală  şi  comunitate.  Mai  mult,  se  dezvoltă  concepte  ca:  opinia  copilului, 

participarea lui la deciziile care‐l privesc, opţiunea personală, implicarea acestuia de 

la  vârstele  cele  mai  mici  în  responsabilitatea  şi  drepturile  pe  care  societatea  le 

identifică şi recunoaşte. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească 

schimbarea în relaţiile şcoală ‐ familie. Acest concept este parteneriatul educaţional: 

este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este un concept şi o 

atitudine în câmpul educaţiei.  Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, 

cooperare  şi  colaborare  în  sprijinul  copilului  la  nivelul  procesului  educaţional.  El 

presupune  o  unitate  de  cerinţe,  opțiuni,  decizii  şi  acţiuni  educative  între  factorii 

educaţionali.   Parteneriatul  educaţional  se  desfășoară  permanent  şi  împreună  cu 

actul educaţional propriu‐zis. El se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea 

şi evaluarea în educaţie să fie realizate în cooperarea şi colaborarea dintre instituţii, 

influente  şi  agenți  educaţionali.  Parteneriatul  educaţional  se  realizează  între: 
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instituţiile educaţiei: familia, şcoală şi comunitate; agenţi educaţionali: copil, părinţi, 

cadre  didactice,  specialişti  în  rezolvarea  unor  probleme  educaţionale  (psihologi, 

consilieri,  psiho‐pedagogi,  terapeuţi,  etc.);  membrii  ai  comunităţii  cu  influenţă 

asupra  creşterii,  educării  şi  dezvoltării  copilului  (medici,  factori  de  decizie, 

reprezentanţii  bisericii,  ai  poliţiei,  etc.);  influenţe  educative  exercitate  la  anumite 

momente  asupra  copilului;  programe  de  creştere,  îngrijire  şi  educare  a  copilului; 

forme  de  educaţie  în  anumite  perioade.  Conceptul  se  adresează  în  principal 

părinţilor  şi  cadrelor  didactice  şi  se  referă  la  acţiunea  în  acelaşi  sens.  Ceea  ce 

hotărăşte familia, să fie în acord cu măsurile şcolare şi ceea ce un părinte face să nu 

fie legat de celălalt. Actual, relaţia educator ‐ copil are sensuri noi, este o relaţie de 

colaborare, datorită aspectelor ei de conducere democratică şi flexibilităţii ăn luare 

deciziilor. Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub influenţa educatorului, ci acesta 

se  formează  şi  se  transformă  prin  relaţie  educativă.  Rezolvarea  fiecărei  probleme 

educative adaugă competenţe noi cadrului didactic. Numai un cadru didactic de tip 

reflexiv, creator şi dinamic care acceptă schimbarea  în raport cu  fiecare generaţie, 

va  găsi  răspuns  la  noile  întrebări.  Părinții,  copiii  şi  comunităţile  se  influenţează 

puternic unii  pe  alţii. Mediul  în  care  trăiesc  părinţii  poate  sprijini  sau devia  vieţile 

lor, poate determina unele dintre valorile  lor, poate să  se comporte ca o  sursă de 

forţă şi siguranţă sau ca o relaţie a dezvoltării. Părinţii pot influenţa comunitatea ca 

indivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot contribui la dezvoltarea comunităţii şi la 

fixarea priorităţilor  sociale.  La  educarea  copilului  contribuie  deci,  ca  instituţii  bine 

determinate ale societăţii – familia, şcoala şi comunitatea. În momentele diferite ale 

creşterii, dezvoltării şi devenirii fiinţei umane, fiecare dintre aceste instituţii sociale 

are  rol  important.  Mai  mult,  azi,  este  determinată  nevoia  unui  parteneriat 

educaţional  între  acestea,  în  favoarea  unei  educaţii  eficiente  pentru  individ  și 

societate.   În  rezolvarea multiplelor  probleme  de  dezvoltare  şi  învăţare,  instituţia 

şcolară dezvoltă o  serie de  structuri de sprijin  în  favoarea copilului  şi  a  familiei.  În 

acelaşi timp este nevoie de activități de susţinere  în afara grupei şi de activităţi de 

sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor 

didactice.  Structurile  de  sprijin  ale  instituţiei  şcolare merg  pe  linia  cabinetelor  de 

asistenţă  psihopedagogică,  de  consiliere,  de  rezolvarea  unor  probleme  specifice 

(cabinete  de  logopedie  şi  orientare  profesională)  şi  a  centrelor  de  resurse  pentru 

familie sau cadre didactice. Se dezvoltă astfel  la acest nivel, programe specifice de 

sprijin  individualizat  şi  de  grup  pentru  copii,  părinţi  şi  cadre  didactice.  Grădiniţa 

eficientă  realizează  un  parteneriat  cu  copiii,  prin  valorizarea  şi  respectarea 

identităţii  sale,  cu  familia  ‐  prin  cunoaşterea  importanţei  acesteia  şi  atragerea  în 

procesul didactic cu toate resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le 

implică  şi  le  folosește  activ.  Identificând  şi  valorizând  dimensiunea  personală  a 
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individului,  realizăm  însă,  nevoia  valorizării  şi  aprecierii  familiei  ca  un  mediu 

primordial  şi  afectiv  necesar  formării  individuale.  Familia  trebuie  sprijinită  şi  nu 

înlocuită  în  educaţia  tinerei  generaţii.  Şi  pe  parcursul  vârstelor  şcolare  familia 

rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate şi stimulare.  
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FAMILIA ÎN ERA DIVERSITĂȚII CULTURALE 

 

 
Prof. RUXANDRA BONCAN

Grădinița cu PN „Toți Sfinții”, Rm. Vâlcea 
 

 

Familia este aceea care face ca omul să treacă 

de la egoism la altruism. (Auguste Comte) 

 

 

Familia reprezintă celula vieţii pe pământ, cel dintâi așezământ între Dumnezeu şi 

om, cea mai veche comunitate umană întemeiată de Tatăl ceresc, după modelul tainic 

al  Prea  Sfintei  Treimi.  „Nu  este  bine  să  fie  omul  singur;  să‐i  facem  ajutor  potrivit 

pentru el” (Facere 2,18).  

In  Scriptura,  familia apare drept  cadru  tradițional‐educațional  încă din  referatul 

viețuirii  paradisiace.  Chemata  la  o  experiență  contemplativă,  la  o  înțelegere  și  la  o 

asumare teologică a realității (implicații ale stării de a fi „după chipul lui Dumnezeu"; 

Facere  1,  26‐28),  familia  paradisiacă  și‐a  exersat  vocația  prin  numirea  ființelor  vii 

(Facere  2,  19‐20)  și  prin  reciproca  raportare  nepătimașă  a  bărbatului  și  a  femeii 

(Facere 2, 25). Ambele aspecte indica începutul nu doar al cunoașterii realității create, 

biologice și umane,  în  lumina prezentei  lui Dumnezeu, ci și al manifestării omului ca 

icoană a lui Dumnezeu în mijlocul creației1.  

Omul,  creat  după  chipul  şi  asemănarea  lui  Dumnezeu,  "singura  creatură  de  pe 

pământ  pe  care  Dumnezeu  a  voit‐o  pentru  ea  însăşi",  este  în  mare  măsură 

dependentă de îngrijirea părintească încă de la naştere şi  încă pentru mulţi ani. Deşi 

se  bucură  chiar  din  momentul  conceperii  sale  de  demnitatea  de  persoană  umană, 

demnitate care trebuie să fie recunoscută şi protejată, este clar că omul are nevoie de 

timp şi de sprijin pentru a ajunge la perfecţiunea deplină. Această dezvoltare ‐ care nu 

este nici  automată nici autonomă,  ci  liberă  şi  în  legătură  cu  celelalte  ‐  este obiectul 

educaţiei primite în familie2.  

Marele  psiholog  Alfred  Adler  a  susţinut  ideea  conform  căreia,”familia  este 

comoara  copilului”.  Această  premisă  a  constituit  punctul  de  plecare  al  mai  multor 

dezbateri şi va rămâne în continuare o noţiune abstractă pentru mulţi dintre noi. La o 

                                                 
1 https://www.crestinortodox.ro/morala/rolul‐familiei‐educatia‐copiilor‐perspectiva‐eclesiala‐
70841.html 

2 https://opusdei.org/ro‐ro/article/editorial‐la‐mision‐educativa‐de‐la‐familia‐1/ 
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analiză mai atentă, oare aveam capacitatea de a  traduce acest citat? Câţi dintre noi 

conştientizăm adevăratul  rol al părintelui  în viaţa de  familie? Care este de  fapt  rolul 

familiei  în viaţa copilului? În opinia mea, familia este și va rămâne pentru totdeauna 

leagănul în care se modelează principiile şi realizările unei persoane.  

În porunca Decalogului – „cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să‐ți fie bine și 

să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți‐l va da (Iesire 20, 12) ‐ 

sesizam  o  relație  imediată  între  înțelepciunea  practică  (care  îi  asigură  omului 

supraviețuirea  și  sporul)  și  respectul  față  de  părinți.  Părinții  nu  trebuie  cinstiți  doar 

pentru  că  sunt  originea  biologică  a  copiilor  lor,  ci  și  în  măsura  în  care  au  devenit 

părinți  în  ordine  spirituală,  inițiindu‐și  copiii  în  iubirea  și  ascultarea  de  Dumnezeu 

(Deuteronom  6,  5‐7  și  20‐25).  Altfel  spus,  în  măsura  în  care,  prin  viețuirea  lor 

înțeleaptă,  au  devenit  pentru  fiii  lor  jaloane  sigure  pe  drumul  vieții  plăcute  lui 

Dumnezeu, dovedind capacitatea discernerii valorilor consistente și a bunei raportări 

fata de lucruri, în spiritul de care vorbește Ecclesiastul (2, 24‐26 etc.). În acest context, 

a‐ți cinsti părinții, care te‐au adus deopotrivă  la  lumina zilei și  la  înțelepciunea vieții, 

implica  imitarea  faptei  lor,  a modului  lor  de  a  fi,  așa  cum  recomanda  sfântul  Pavel 

(Evrei  13,  7).  Este  un mod  foarte  propriu  Scripturii  de  a  vorbi  despre  educația  ‐  ca 

mystagogie  și  pedagogie  ‐  din  aproape  în  aproape,  nu  prin  propunerea  unor  teorii 

despre  buna‐purtare,  ci  prin  întruparea  unui model  de  viață,  prin  constituirea  unei 

maniere teologice (după criterii divine) de a fi și prin participarea membrilor familiei la 

acest model.  

Vatra  a  tradiției,  familia  trebuie  sa  cultive  o  spiritualitate  a  comuniunii  între 

membrii  săi,  perspectiva  și  viețuire  în  care  chiar  bunurile  materiale  să  fie 

transfigurate,  printr‐un  anumit  mod,  teologic,  al  utilizării  acestora.  În  Vechiul 

Testament, de fapt (și prin aceasta revin la afirmația dinainte), familia nu este definită 

numai  de  unitatea  sanguină,  genetică,  ci  și  de  o  manieră  specifică  de  viață,  de 

asumare a valorilor. Aceasta manieră specifică a fost desemnată mereu prin expresia 

nume  bun  („calea  drepților”;  Psalm  1,  6).  Cineva  era  recomandat  comunității  și 

partenerilor  de  afaceri  prin  numele  familiei  din  care  provenea,  care  garanta  o 

educație  solidă;  însuși  Dumnezeu  se  recomanda  poporului  său  prin  invocarea 

patriarhilor Avraam, Isaac și lacob, prin invocarea spiței celor credincioși (Ieșire 3, 6). 

Din  această  perspectivă,  o  familie  cu  nume  rău  („sfatul  necredincioșilor  și  calea 

păcătoșilor"; Psalm 1, 1) era la fel de blamată ca și aceea fără copii, fiind fără rod în 

ordinea  socială.  Fie  și  numai  pentru  aceste  exemple,  importanta  familiei  pentru  o 

societate tradițională reiese cu evidență3.  

                                                 
3 https://www.crestinortodox.ro/morala/rolul‐familiei‐educatia‐copiilor‐perspectiva‐eclesiala‐
70841.html 
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Familia are o puternică influenţă asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în 

care ne vedem pe noi înşine şi tot aşa se va întâmpla şi cu copiii noştri. Familia, stilul 

relaţional  dintre  părinţi  şi  stilul  educativ  al  părinţilor  afectează  viaţa  şi  socializarea 

copilului, abilitatea de a învăţa şi de a fi independent, de a se înţelege cu ceilalţi, de a 

conștientiza  importanţa  regulilor,  inclusiv  progresul  şcolar  şi  respectul  de  sine  al 

copilului. O educaţie sănătoasă pleacă încă din familie,  încă de la primii ani de viaţă. 

Când  familia  nu  reuşeşte  să  îndeplinească  această  sarcină  şi  să  ofere  copiilor  o 

educaţie  pozitivă,  când  adulţii  nu  sunt modele  de  urmat,  impactul  asupra  vieţii  lor 

poate  fi  distrugător.  În  altă  ordine  de  idei,  familia  este  cea  care  pregăteşte  copilul 

pentru  viață,  oferindu‐i  cel  mai  potrivit  cadru  în  care  să  își  formeze  principalele 

deprinderi,  pentru  transmiterea  principalelor  cunoştinţe  asupra  realității  şi  pentru 

formarea primelor principii de viaţă4.  

Trăim într‐o lume în care deși auzim mereu cuvinte precum toleranță, acceptare, 

înțelegere,  diversitate,  pentru  care,  cel  puțin  aparent,  se  militează  la  nivel  global, 

concretul  cotidian  contrazice  adesea  teoria.  Suntem diferiți  și,  cu  toate  că  civilizația 

omenească evoluează într‐un ritm amețitor, se pare că în ciuda conștientizării acestui 

fapt, diferențele generează din ce în ce mai des dispute care conduc în cele din urmă 

la discriminare și la intoleranță. Diversitatea pare să fie, oricât de abstract sună acest 

lucru, una dintre provocările secolului în care trăim, la toate nivelurile5.  

 

                                                 
4 http://www.gradinitaluidavid.ro/rolul‐familiei‐in‐educarea‐copilului/ 
5  http://www.desprecopii.com/info‐id‐20145‐nm‐Educatia‐pentru‐diversitate‐o‐provocare‐pentru‐
parintii‐secolului‐al‐XXIlea.htm 
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COLABORAREA ŞCOLII CU FAMILIA 

ÎN SPRIJINUL INSTRUIRII ȘI EDUCĂRII ELEVILOR  

 

 
Prof. SELEŞAN ADINA SORINA 

Şcoala Primară Charlottenburg, Timiș 

 

 

Familia  este  factorul  principal  care  se  ocupă  de  educația  copilului  alături  de 

școală.  Tot  de  educația  copilului  se mai  ocupă  și  alte  instituții  și  organizații  sociale, 

dar, care nu prezintă o influență educativă atât de mare precum o are familia, școala. 

Spunem  că  școala  și  familia  reprezintă  pionii  principali  ai  educației  deoarece 

contribuie  la  formarea  copilului  și  a  tineretului.  Pentru  că  răspunde  în  totalitate  de 

necesitățile  și  protecția  acestuia,  familia  este  considerată  ca  fiind  prima  școală  a 

copilului având o influență aparte care rămâne întipărită pentru toată viața în profilul 

moral al acestuia.  

Dezvoltarea copilului depinde de modul  în care familia se implică în educația lui 

din punct de vedere fizic, moral, intelectual, estetic.  

Familia  este  primul mediu  de  viață  în  care  copilul  se  naște  și  trăiește,  aceasta 

preocupându‐se  de  dezvoltarea  lui  fizică  creându‐i  condițiile  necesare  de  îngrijire  și 

sănătate.  

În mediul  familial  își  formează primele deprinderi de  igienă personală și socială. 

Urmări pozitive în dezvoltarea fizică a copilului se pot crea doar ferindu‐l de pericole, 

asigurându‐i hrana și îmbrăcămintea, și oferindu‐i nu regim de viață rațional.  
 

1. Dezvoltarea intelectuală  

Dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor sunt însușite tot în cadrul familial. 

Aici,  copilul  îți  însușește  limbajul,  li  se  dezvoltă  gândirea,  memoria  și  spiritul  de 

observație. Părinții sunt alături de copil ajutându‐l să‐și însușească un număr mare de 

cunoștințe uzuale răspunzând cât mai corect și explicit întrebărilor copiilor.  

Familia  vine  în  sprijinul  copiilor  dezvoltându‐le  „gustul  de  a  citi”de  la  cele mai 

fragede vârste. Începând cu perioada preșcolarității, părintele este cel care le citește 

povești  copiilor,  urmând  apoi  perioada  învățământului  primar  unde  copilul  învață  a 

citi  singur necesare  studiului prin achiziționarea de  rechizite  școlare,  cărți, manuale, 

calculator, birou, dar  și prin amendarea unui  spațiu care  să‐i ofere  liniștea necesară 

studiului.  
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Ajutorul dat de părinți copiilor la efectuarea temelor pentru acasă trebuie să fie 

unul de îndrumare și nu de efectuare a temelor copiilor. Fiind doar îndrumați aceștia 

vor reuși cu timpul să se descurce singuri, iar părintele va avea numai rolul de control.  
 

2. Educația morală a copiilor.  

Deprinderile  de  comportament  precum  cinstea  și  respectul,  politețea  și 

sinceritatea  sunt  formate  de  familie  încă  din  copilărie.  Părintele  reprezintă  primul 

model de viață al copilului tocmai prin comportamentul pe care îl au fată de copiii lor 

dar și față de cei din jur. Familia este cea care îl îndrumă să fie un bun prieten cu toți 

cei din jur.  

3. Educația estetică.  

Primul contact al copilului cu frumusețile naturii și a vieții sociale este familia care 

contribuie la educația estetică a acestuia. Părinții sunt cei care îi îndrumă și le deschid 

porțile către lumea minunată a naturii dar și în formarea personalității.  

Principalii  factori  care  ajută  copilul  să  își  desăvârșească  formarea  personalității 

sunt școala și familia.  

Primii ani de viață petrecuți în sânul familiei reprezintă primul model social cu o 

influență  hotărâtoare  asupra  copiilor  privind  formarea  concepției  lor  de  viață,  a 

modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Se 

știe  că  strategiile  educative  la  care  se  recurge  în  familie  determină  în mare măsură 

dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare.  

Putem identifica mai multe tipuri de părinți, în funcţie de modul lor de raportare 

la cerințele școlii. Unii înțeleg să‐și armonizeze activitățile educative cu cele ale școlii, 

alții  dimpotrivă  nu  realizează  efectele  negative  ale  educației  utilizate  în  familie. 

Părinții sunt convinși că rezultatele slabe la  învățătură, comportamentele inadecvate 

sunt determinate de factori străini familiei. Astfel, întrunirile cu părinții trebuie să fie 

un prilej de a conștientiza consecințele  imediate și de perspectivă ale strategiilor  lor 

educaționale.  

Comportamentele  educaționale  ale  părinților  pot  avea  efecte  negative  asupra 

copiilor  din  cauza  neadecvării  lor  la  particularitățile  de  vârstă  și  individuale,  la 

situațiile concrete de acțiune.  

Fără  implicarea  părinţilor,  şcoala  nu  poate  duce  la  îndeplinire  obiectivele 

educaţionale stabilite, oricât de pregătiţi ar fi educatorii.  

Părinţii  şi  cadrele  didactice  pot  întocmi  diferite  parteneriate,  angajându‐se  în 

activităţi  comune  de  învăţare,  sprijinindu‐se  unii  pe  alţii  în  îndeplinirea  rolurilor 

cerute,  desfăşurând  proiecte  de  curriculum  colaborativ,  participând  împreună  la 

diverse  activităţi  de  luare  a  deciziei.  Rata  învățării  crește  și  se  menține  ridicată  în 

situațiile  în care părinții  se  implică  în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. 

Părinții care participă la programele educaționale inițiate de școală vor putea aprecia 
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mai  bine  abilitățile  și  aptitudinile  copiilor,  problemele  și  posibilitățile  de  rezolvare  a 

acestora în procesul învățării.  

Şcoala  și  familia  au  acelaşi  scop  educativ,  formarea  tinerilor  pentru  a  deveni 

personalităţi  multilateral  dezvoltate  care  să  poată  face  faţă  dinamicii  sociale, 

schimbărilor profunde şi alese din societate. Pentru realizarea acestui scop unic este 

necesară unitatea de acţiune, concordanța dintre mijloacele specifice de  influenţare 

folosite în aceste două instituţii sociale. In cadrul acestei colaborări, rolul conducător îl 

are şcoala.  

Prin activitatea  în parteneriat  cu părinții,  cadrul didactic  își  asigură un  sprijin  în 

propria  activitate.  Învățându‐i  pe  părinți  să  se  implice  în  dezvoltarea  copiilor  lor, 

întărim interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii.  

Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune bazele unei unități de 

decizie  și  acțiune  între  cei  doi  factori.  De  asemenea,  activitățile  cu  părinții  duc  la 

rezolvarea  situațiilor  problemă,  a  conflictelor  posibile  și  a  situațiilor  de  risc  în 

dezvoltarea copilului. Pe de o parte, familia este un factor de educaţie informală, pe 

de  altă  parte,  aceasta  are  obligaţii  şi  drepturi  care  decurg  din  statutul  de  elevi  ai 

copiilor  ei  în  sistemul  formal  de  educaţie  Şcoala  este  interesată  să  colaboreze  cu 

familia, pentru ca acţiunea ei educativă se fie mai profundă şi de durată.  

Colaborarea  şcolii  cu  familia  este  importantă  şi  în  vederea  unei  informării 

reciproce  cu privire  la  dezvoltarea  copilului,  la  comportarea  lui,  pentru  cunoaşterea 

copilului.  

Parteneriatul dintre şcoală şi familie poate îmbrăca mai multe forme. Una dintre 

aceste forme este vizitarea familiei de către cadrele didactice.  

Vizita la domiciliul elevilor poate da rezultate bune pentru realizarea obiectivelor 

comune urmărite de către şcoală şi familie.  

Înainte de a merge la familia unui elev, cadrul didactic trebuie să se pregătească 

în acest sens. El  îşi va stabili problemele pe care  le va discuta cu părinţii, va da şi va 

cere părinţilor informaţii. Consultarea catalogului, informaţiile cerute de la profesorii 

clasei  şi  propriile  informaţii  îl  vor  ajuta  pe  învățător,  să  ofere  un  tablou  clar  aspra 

situaţiei elevului.  

In  cadrul  discuțiilor  pe  care  o  va  purta  cu  părinţii,  învăţătorul,  trebuie  să 

dovedească  mult  calm.  E  important  să  scoată  la  iveală  argumente  potrivite  şi 

temeinice  şi  să‐i  convingă  pe  părinţi  de  necesitatea  lor,  dar  să  nu  renunţe  la 

obiectivitate şi sinceritate în abordarea problemelor. In dialogurile avute cu părinții e 

bine să fie prezentate mai întâi aspectele pozitive din activitate, succesele elevului sau 

schimbările lăudabile din comportamentul acestuia.  

Vor fi amintite apoi obiectele de învăţământ la care elevul întâmpină greutăţi, ce 

greşeli se observă în activitatea sa la clasă sau ce abateri disciplinare manifestă. Se va 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ediția I / 2019                                                                                      SIMPOZION INTERJUDEȚEAN  

 

 174

discuta cauza acestor neajunsuri și împreună cu familia, se vor găsi măsurile necesare 

pentru îndreptarea elevului.  

Vizita  la  domiciliul  elevilor  îşi  atinge  scopul  dacă  familia  devine  un  partener  şi 

dacă se ajunge la stabilirea unui sistem unitar de măsuri pentru îndrumarea elevului, 

dacă părinţii sunt convinşi și hotărâţi să urmeze sfaturile cadrelor didactice.  

O  altă  formă  de  colaborare  a  şcolii  cu  familia  poate  fi  vizitarea  şcolii  de  către 

părinți.  Spre  a‐i  ajuta  eficient  pe  copii,  părinţii  trebuie  să  cunoască  rezultatele  la 

învăţătură şi despre comportarea lor în şcoală. Cele mai multe informaţii le pot primi 

de  la  diriginte/învăţător  şi  de  la  cadrele  didactice  ale  clasei.  Părinţii  trebuie  să  ţină 

permanent legătura cu şcoala, dar mai ales atunci când apar primele note slabe sau se 

observă  modificări  în  comportamentul  copilului.  Măsurile  de  îndreptare  luate  din 

timp, când carenţele sunt mici, dau rezultate bune.  

O altă formă de colaborare sunt şedinţele cu părinţii, şedinţe care sunt un prilej 

de  comunicare  între  şcoala  şi  familie.  În  cadrul  şedinţelor  cu  părinţii  se  vor  primi 

informaţii pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncă independentă la 

elevi,  situaţia  la  învăţătură  despre  educaţia  lor  estetica,  pregătirea  temelor, 

petrecerea timpului liber.  

Formarea  şi  educarea  copilului  în  şcoală  este  legată  şi  de  ceea  ce  numim  „cei 

şapte  ani  de  acasă”  dar  şi  de  interesul  pe  care  familia  îl  manifestă  pentru  şcoală, 

pentru învăţătură.  

Dragostea,  familia,  şcoala  sunt esenţe absolut necesare  în viaţa  fiecărui om. Ca 

primă  veriga  a  sistemului  educativ,  familia  are  responsabilităţi  clare  şi  diverse.  Este 

foarte importantă în educaţia din copilărie deoarece individul  ia primele impresii din 

mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete 

conduitele  şi  obiceiurile  celor  din  jur.  Individul  va  repeta  şi  va  imita  persoanele 

semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri,  idei, concepţii. Calitatea educaţiei 

primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al  familiei 

ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental.  

Dacă  familia  se  va  implica  de  la  început  în  programul  educativ,  ea  va  percepe 

corect importanţa colaborării cu şcoala şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea 

sa în activitatea şcolii va fi conștientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.  

Beneficiar  în parteneriatul şcoală‐familie este copilul care treptat prin modul de 

comportare  va  scoate  în  evidentă  rezultatele  acestui  parteneriat  şi  îşi  va  descoperi 

părinţii ca parte importantă a educaţiei sale.  

Familia educă prioritar copilul, şcoala continuă pe coordinate noi tot ce s‐a făcut 

şi s‐a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, 

considerate pe buna dreptate, cel mai mare dascăl!  
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COLABORAREA GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE 

 

 
Prof. înv. preșc. SEREA IULIANA 

Grădinița cu PP Nr. 16 Focșani, Vrancea 
 

 

„Cei  care  educă  copiii  sunt  demni  de mai multă  onoare decât  cei  care  le  dau 

viaţă;  de  aceea  pe  lângă  viaţă,dăruiţi  copiilor  şi  arta  de  a  trăi  bine,  educându‐i.” 

(Aristotel) Modelele  educaţionale  actuale pun  în  centru  copilul  şi  trebuinţele  sale, 

nevoile  lui de dezvoltare şi  în acest scop participă numeroşi  factori, dintre care cei 

cu  importanţă  semnificativă  sunt  şcoala,  grădiniţa  şi  familia.  Important  pentru 

dezvoltarea  armonioasă  a  copilului  este  colaborarea  eficientă  între  aceşti  factori 

educogeni.  Comunicarea  şi  deschiderea  de  ambele  părţi,  pentru  a  sprijini 

dezvoltarea  şi  buna  educaţie  a  copilului,  aduc  beneficii  pe  termen  lung  în 

dezvoltarea  personalităţii  acestuia.  Necesitatea  colaborării  grădiniţă‐familie  rezidă 

din  obiectivul  comun  pe  care  îl  au  cei  doi  factori  educaţionali:  asigurarea  unui 

sistem  unitar  de  cerinţe  de  instruire  şi  educare  a  preşcolarului.  Nu  vor  exista 

rezultate  pozitive  ale  actului  educaţional  dacă  nu  există  corelare  perfectă  între 

influenţele  educative.  Există  două  dimensiuni  principale  ale  implicării  reciproce  a 

instituţiei de învăţământ şi familiei în favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil ‐ 

părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă ‐  familie. Relaţia copil ‐ părinte este direct 

influențată de pretenţiile manifestate faţă de copil: acestea nu trebuie să îi plaseze 

pe  copii  într‐un  rol  cu  prea  multe  constrângeri  şi  foarte  puține  situaţii  de  a  se 

desfăşura  liber,  activ,  opţional,  cu  iniţiative  proprii.  Atribuţiile  influențează  pozitiv 

personalitatea  umană,  numai  atunci  când  ele  oferă  posibilități  reale  de  afirmare, 

când  angajează  originalitatea  şi  individualitatea  acestuia.  Dimensiunea  relaţiei 

grădiniţă – familie, se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe 

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

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

privire  la  diferite  conţinuturi  şi  metode  şcolare.  Relaţia  grădiniţă  ‐  familie  nu  se 

poate  constitui  fără  asigurarea  unei  condiţii  de  bază,  fundamentală:  cunoaşterea 

familiei  de  către  educatoare,  a  caracteristicilor  şi  potenţialului  ei  educativ. 

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

aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu care va lucra.  

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc 

se  stabilesc  prin  schimbul  de  informaţii  ‐  pentru  care  trebuie  să  găsim  întotdeauna 
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timpul  necesar.  Astfel,  educatoarea  poate  ajuta  familia  în  cel mai  simplu  şi  natural 

mod  să  urmeze  calea  justă  în  raporturile  cu  copilul  său,  să  prevină  îndepărtarea  lui 

sufletească,  să  înlăture  eventualele  carenţe  educative.  În  acest  sens,  derularea 

parteneriatului  educaţional  gradiniţă‐familie  „Ajuta‐mă  să  devin un OM adevărat”  a 

avut  menirea  de  a  asigura  părinţilor  asistenţă  de  specialitate,  informându‐i  asupra 

etapelor  de  evoluţie  a  copiilor  şi  venind  în  sprijinul  celor  ce  întâmpină  dificultăţi  în 

înţelegerea rolului de părinţi şi  în  îndeplinirea cu succes a acestui rol. Scopul acestui 

parteneriat a fost: • Dezvoltarea unui parteneriat real,bazat pe sinceritate,cu părinţii; 

• Implicarea şi participarea efectivă a părinţilor în activităţile de la grupă cât şi în cele 

extracurriculare; Fiecare partener a avut rolul şi obligaţiile lui în derularea proiectului. 

Educatoarea a adus la cunoştinţa părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ 

desfăşurat  în  grădiniţă;  a  contribuit  la  diseminarea  bunelor  experienţe  educative  în 

rândul părinţilor; a ascultat cu atenţie şi a atribuit  importanţa cuvenită  informaţiilor 

primite de  la părinţii copiilor; a acordat consiliere  individuală şi/sau  în grup pe teme 

de  educaţie  în  familie  şi  în  instituţia  preşcolară.  Părinţii  au  continuat  în  familie 

programul educaţional propus în grădiniţă; au participat activ în cadrul parteneriatului 

familie‐grădiniţă;  au  dat  dovadă  de  perseverenţă  în  acţiunile  educative,  solicitând 

sprijinul  educatoarei  ori  de  câte  ori  este  cazul.  Formele  concrete  de  colaborare  în 

cadrul  acestui  parteneriat  au  fost  diferite  în  funcţie  de  scopul  urmărit  şi modul  de 

realizare: Discuţiile ocazionale /  întâlnirile  întâmplătoare cu părinţii au avut menirea 

de a găsi împreună soluţii problemelor cu care se confruntă copilul fie la grădiniţa, fie 

acasă. Pentru bunul mers al educaţiei celor mici, s‐a discutat spontan cu părinţii, ori 

de câte ori s‐a  ivit prilejul (când au venit sau au plecat de la grădiniţă) sau cu ocazia 

diferitelor  evenimente organizate  la nivelul  grupei. Munca  cu  colectivul  de părinţi  a 

îmbrăcat forma şedinţelor, care au fost organizate sub diferite forme. Lectoratele cu 

părinţii,  organizate  sistematic,  au  avut  drept  scop  o  vie  propagandă  pedagogică  în 

rândul  părinţilor  şi  a  comunităţii.  Părinţii  au  beneficiat  în  cadrul  lectoratelor,  de 

prezenţa  şi  consilierea  unor  specialişti  din  domeniul  psihopedagogiei  sau  a  unor 

reprezentanţi  ai  instituţiilor  cu  care  grădiniţa  derulează  programe  în  parteneriat 

(poliţie, dispensar medical,  instituţii culturale, ONG‐uri). Tematica abordată  în cadrul 

lectoratelor  a  fost  diversă:  „Împreună  este  mai  uşor!”;  „Ce  nu  ne  place  la 

comportamentul copiilor noştri?”; „O nouă informaţie,un nou pas în relaţia cu copilul 

meu”;  „Cât  timp  acordăm  pentru  a  ne  juca  cu  copilul  nostru?”  „Televizorul  şi 

calculatorul  –  prieteni  sau  duşmani?”;”Cum  să  devii  un  părinte  mai  bun?”  „Copilul 

unic şi dragostea excesivă”; „Ne întrebaţi,vă răspundem!” etc. În cadrul lor, părinţii au 

fost sfătuiţi ce să facă şi ce să nu facă privind educarea celui mic: să‐l iubească, să se 

bucure cu el, să aibă  încredere  în el, să‐l protejeze, să‐i vorbească frumos cu un ton 

cald şi blând, să se joace cu el, să „muncească”cu el, să‐i arate ceea ce‐l interesează, 
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să‐i  răspundă  la  întrebări,  să‐l  aprecieze,  să‐l  recompenseze,  să‐i  fie  un  bun 

exemplu,să nu‐l jignească; să nu‐l umilească; să nu ţipe la el; să nu‐l descurajeze; să nu 

spună „n‐am timp, lasă‐mă”; să nu‐l amăgească spunându‐i „îţi cumpăr” dar între timp 

să uite etc. „Colţul părinţilor” amenajat într‐un loc vizibil, a fost locul de unde mama 

sau  tata  a  aflat  despre  evenimentele  din  grădiniţă,  despre  o  poezie,  o  poveste,  un 

cântec care a fost  învăţat, despre un teatru care va fi  în unitate,etc. Realizarea unor 

vitrine  cu  material  informativ  de  specialitate  a  stimulat  interesul  şi  curiozitatea 

părinţilor.  Consultarea  unora  dintre  acestea  (cărţi,  broşuri,  referate,  planuri  de 

intervenţie, etc.) a contribuit la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi, implicit, 

la  o  implicare  potrivită  în  anumite  situaţii  educaţionale.  Participarea  părinţilor  la 

activităţi  ale  grupei  a  reprezentat  un  alt  prilej  de  cunoaştere  a  părinţilor,  dar  şi  un 

mod  prin  care  aceştia  au  fost  familiarizaţi  cu  programul  grupei,  cu  conţinutul  şi 

metodele  didactice,  cu  materialele  didactice  şi  mijloacele  necesare  desfăşurării 

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

semnificaţia  respectului  faţă  de  copil.  Părintele  a  observat  în  timpul  activităţii 

implicarea  copilului  în  actul  de  predare  –învăţare,  relaţia  dintre  el  şi  educatoare, 

dintre  el  şi  ceilalţi  copii,  competenţele  de  care  dă  dovadă,  dificultățile  pe  care  le 

întâmpină,  reuşitele,etc.  Amenajarea  unor  expoziţii  pentru  părinţi  realizate  pe  tot 

parcursul  anului  cu  diferite  ocazii:  „Iată,  vine  Moş  Crăciun!”;  „Ziua  Unirii”;  „E  ziua 

ta,mămico!”; Hristos a Înviat!” etc. a dat posibilitatea părinţilor să observe priceperile 

şi  deprinderile  copiilor  lor,  ele  fiind  rezultatul  muncii  lor  de  la  activităţi  practice, 

activităţi  de  pictură,  desen,  modelaj,  etc.  Vizitele  periodice  la  domiciliu  au  oferit 

posibilitatea de a cunoaşte familia şi copilul în mediul lor propriu. Vizitele la domiciliu 

au fost utile atât pentru educatoare cât şi pentru familie. Educatoarea a aflat  lucruri 

interesante despre:  cultura  familiei  respective; modul de a  interacţiona;  talentele  şi 

aptitudinile membrilor acesteia; a avut şansa de a se discuta pe larg despre progresele 

şi  succesele  individuale  ale  copilului.  Părinţii  au  împărtăşit  idei  legate  de  anumite 

preocupări, neînţelegeri, sau obiective specifice referitoare la copilul lor. Participarea 

părinţilor  la  excursii,  vizite,  serbări,  aniversări  au  constituit  momente  de  distracţie, 

relaxare şi cunoaştere reciprocă şi de implicare a acestora în actul educativ. Părinţii au 

fost  implicaţi  nu  doar  în  organizarea  acestor  evenimente  ci  au  venit  şi  cu  sugestii, 

propuneri de teme, de activităţi.  

Pentru atragerea unor surse extrabugetare s‐au organizat şi desfășurat împreună 

cu copiii şi părinţii programe artistice cu taxă simbolică pentru părinţi, banii obținuți 

folosindu‐se  pentru  a  achiziționa  jucării  sau  alte materiale  necesare  grupei  de  copii 

precum  şi  în  scop  caritabil‐exemplu‐  „Târgul  de  mărtişoare”  în  cadrul  Proiectului 

interjudeţean „Petale‐n vânt”. În cadrul formelor de colaborare mai sus menţionate s‐

a  observat  „pe  viu”relaţia  dintre  copii  şi  părinţi,  anumite  hobby‐uri,  preferinţe  sau 
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talente  ale  familiei,  precum  şi  modul  în  care  părinții  îşi  cunosc  copiii.  Adevăraţii 

beneficiari  ai  acestui  parteneriat  au  fost  copiii,  ei  simţind  dragostea  şi  apropierea 

părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă, ci şi din interesul 

pe care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din grădiniţă. Părinţii au avut șansa 

de  a  deveni  participanţi  la  educaţie,  prin  implicarea  afectivă  şi  prin  emoţiile  trăite 

alături de copiii lor având prilejul de a sta foarte aproape de copii, de ai înţelege mai 

bine, de a‐i observa şi a vedea cum se comportă aceştia în colectiv. Participând afectiv 

şi efectiv la viața grădiniței, părinţii nu vor mai vedea doar funcţia socială a acesteia, 

de  supraveghere a  copiilor  atunci  când ei  lipsesc de acasă,  ci  vor  conştientiza  că ea 

desfăşoară un proces instructiv‐educativ bine fundamentat şi organizat.  În concluzie, 

dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la aceasta vârstă depinde în mare măsură şi de 

cadrele didactice, dar şi de părinți şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat 

educaţional în favoarea unei educaţii de bună calitate.  
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FAMILIA ȘI GRĂDINIȚA, DOUĂ ELEMENTE‐CHEIE 

ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPIILOR 

 

 
Prof. înv. preșc. STĂNCIULICĂ STELUŢA 

Grădinița cu PP Nr. 1 Târgoviște 
 

 

Așa  cum  orice  început  de  drum  care  are  la  bază  „o  fundație  solidă”  rezistă  în 

timp, și o relație stabilă cu familia, bazată pe o implicare activă (în care părinții să se 

simtă responsabili, utili și valorizați), pe o comunicare eficientă și sinceră, pe stabilirea 

unor preocupări comune, pe încredere și respect, pe sprijinirea și pe găsirea celor mai 

benefice modalități de acțiune asupra dezvoltării personalității copilului.  

Având  în  vedere  că  atunci  când  suntem  la  început  de  drum  luăm  o  nouă 

generație de copii, trebuie să fim conștienți că implicându‐i activ în cadrul activităților 

vom reuși să îi facem pe părinți să aibă încă de la început o atitudine pozitivă față de 

grădiniță  și  îi  vom determina  să  interacționeze mai  bine  cu  copilul,  iar  copiii  se  vor 

adapta mai ușor la grădiniță.  

Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv  în grădiniţă. Unii ar putea să  lucreze ca 

voluntari în clasă: să spună poveşti copiilor, să‐i înveţe cântece; le pot descrie ori arăta 

animale neobişnuite; să  le cânte  la un  instrument muzical. Câţiva părinţi pot pregăti 

mâncare pentru copii ori pot organiza o  întâlnire generală cu părinţi şi copii. Părinţii 

trebuie  încurajaţi  cât  mai  mult  în  aceste  activităţi.  Deosebirile  culturale  şi  etnice 

trebuie respectate.  Înţelegerea şi  legătura strânsă între familie şi educatoare va face 

ca munca educatoarei  cu copiii  să beneficieze  în urma acestor  relaţii  şi  va dărui, de 

asemenea, copiilor, un an şcolar cald şi plăcut. Am redat doar câteva din activitățile în 

care părinții au fost implicați.  

 

VITAMINE, VITAMINE = SĂNĂTATE 

 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Educaţie pentru sănătate  

PARTENERI EDUCAŢIONALI: Părinţii  

OBIECTIVELE  PRIVIND  DEZVOLTAREA  COMPETENŢELOR  DE  ÎNVĂŢARE  ŞI  A 

ABILITĂŢILOR SOCIO‐EMOŢIONALE:  

Însuşirea deprinderii de a  introduce  în hrana zilnică alimente conform Piramidei 

alimentelor cu precădere legume şi fructe;  
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Respectarea  regulilor  de  igienă  înainte  de  a  consuma  sau  a  prepara mâncarea 

(spălatul mâinilor, fructelor, legumelor…etc.).  

 

SPORT, MIŞCARE = SĂNĂTATE 

 

DENUMIREA  ACTIVITĂŢII:  SPORT,  MIŞCARE  =  SĂNĂTATE  ‐  Jocuri  şi  întreceri 

sportive, jocuri de mişcare  

TIPUL ACTIVITĂŢII: Educaţie pentru Sport  

OBIECTIVELE  PRIVIND  DEZVOLTAREA  COMPETENŢELOR  DE  ÎNVĂŢARE  ŞI  A 

ABILITĂŢILOR SOCIO‐EMOŢIONALE:  

Să  efectueze  exerciţii  de  încălzire  corecte  a  organismului  înainte  de  a  începe 

întrecerile sportive; 

Să participe activ la întrecerile sportive şi jocurile de mişcare; 

Să‐şi  formeze  deprinderi  de  a  exersa  mişcarea  zilnic  pentru  sănătatea 

organismului.  
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„100 DE ZILE DE GRĂDINIȚĂ” 

PARTENERIAT DE SUCCES CU FAMILIA  

 
Prof. înv. preșc. STOIAN ALINA MIHAELA

Grădinița cu PP NR. 1 Târgoviște
Prof. înv. preșc. ARON AURELIA 
Grădinița cu PP NR. 1 Târgoviște 

 

 

Experienţa demonstrează că  legăturile afective  şi  comunicarea bună cu părinţii, 

angajarea lor în diverse acţiuni îmbunătăţesc atitudinea acestora faţă de grădiniţă sau 

faţă de orice alt tip de instituţie de educaţie timpurie, încurajându‐i să se antreneze şi 

mai mult în viaţa instituţiei, să interacţioneze şi mai bine cu copiii lor. Mediul familial 

ocupă  un  loc  central  în multitudinea  factorilor  determinanţi  ai  evoluţiei  individului. 

Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura 

situaţională  trăită  în mod direct, nemijlocit, de către copil  în mediul  său  familial,  iar 

atitudinile  părinţilor  au  consecinţe  durabile  asupra  personalităţii,  în  formare,  a 

copilului.  După  familie,  grădiniţa  constituie  prima  experienţă  de  viaţă  a  copilului  în 

societate. Această instituţie îl aşează într‐un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul 

său.  Aici  copilul  ia  cunoştinţă  cu  activităţi  şi  obiecte  care‐i  stimulează  gustul  pentru 

investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi  îi propune, incipient, angajarea în 

relaţiile  sociale de  grup.  Pentru  ca parteneriatul  să  fie  cu  adevărat eficient,  nu unul 

formal,  este  important  ca  părinţii  să  fie  implicaţi  în  luarea  deciziilor,  să  devină 

participanţi  activi  în  planificarea,organizarea,implementarea  şi  evaluarea  oricăror 

practici pozitive, să identifice, în tematica acţiunilor, informaţiile oferite despre copiii 

lor.  Părinţii  şi  educatorii  poartă,  în  egală  măsură,  răspundere  pentru  contribuţia  şi 

efortul în construirea unei relaţii de bună colaborare în beneficiul copilului. Avantajele 

activităţii în parteneriat includ deci responsabilitatea comună în luarea deciziilor. Cele 

mai eficiente modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei sunt însă cele 

informale,  deoarece  îi  determină  să  se  simtă  valorizaţi  şi  utili,  parte  activă  şi 

importantă a vieţii instituţiei. Acestea presupun o comunicare mai familiară şi permit 

împărtăşirea  ideilor,  luarea deciziilor  într‐o  atmosferă mai  relaxantă, mai  caldă, mai 

plăcută. Menţionăm următoarele practici: 
 

Activităţi culturale – vizionări de spectacole de teatru, vizite la muzee etc.; 
 

Vizite, plimbări, excursii, drumeţii – de regulă, părinţii se implică în organizarea 

şi sponsorizarea acestora, în asigurarea siguranţei copiilor.  
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Analiza permanentă a portofoliilor, a rezultatelor activităţii copiilor, expoziţii cu 

lucrări  ale  copiilor  (desene,  aplicaţii,  postere,  cărţi,  modelaj,  construcţii,  etc.)  pe 

diverse  teme  de  studiu:  La mulți  ani,  România!, Moş  Crăciun  și  vremea  colindelor; 

Încondeiem  ouă;  Ziua  Europei  sau  1  iunie  –  asigură  accesul  părinţilor  la  traiectoria 

evoluţiei deprinderilor artistico‐plastice, practice şi cognitive ale copiilor;  
 

Serbări  –  zile  de  naştere  ale  copiilor,  Ziua  grădiniţei,  Crăciunul  şi  Anul  Nou, 

serbarea de sfârșit de an școlar etc. sau spectacole cu prilejul aniversărilor unor poeţi, 

scriitori, etc.  
 

Concursuri  –  reprezintă  o  modalitate  eficientă  prin  intermediul  căreia  părinţii 

împărtăşesc cu copiii emoţii, trăiri cu puternică încărcătură afectivă, sunt un bun prilej 

de a exersa deprinderi de comportare civilizată, dar şi de a genera trăiri emoţionale 

intense legate de prezenţa invitaţilor – membri ai familiei sărbătoritului.  
 

Mesaje scrise/agenda zilei – metoda respectivă este utilizată, de regulă, în cazul 

părinţilor care, din varii motive, vin mai rar la grădiniţă. Prin intermediul mesajelor, le 

puteţi  aduce  la  cunoştinţă  unele  realizări  ale  copilului,  le  puteţi  adresa  mulţumiri 

pentru implicare activă în derularea unui proiect sau a unui alt demers. Şi părinţii pot 

recurge  la  acest mijloc  de  comunicare  cu  educatorul/educatoarea  (privind  propriile 

observaţii asupra copilului etc.); 
 

Voluntariatul – Ca voluntari, părinții își pot folosi cunoștințele și abilitățile pentru 

sprijinirea  grădiniței  în  asigurarea  condițiilor  optime  de  desfășurare  a  activităților 

educative  precum  și  în  elaborarea  unor  direcții  de  organizare  și  sprijin  financiar  al 

grădiniței.  
 

„100 de zile de grădiniță”  

Scopul proiectului a  fost următorul:  să ne bucurăm,  să  sărbătorim  împreună cu 

familia  împlinirea primelor 100 de zile de grădiniță. Ca obiective amintim: atragerea 

efectivă  a  copiilor  și  părinților  în  organizarea  unor  activităţi  cu  caracter 

extracurricular,  conducând  la  creşterea  calitativă  a  acestora;  cunoaşterea  şi 

respectarea valorilor actualei generaţii de preșcolari prin paralelismul  între universul 

copilăriei  de  azi  şi  universul  copilăriei  părinţilor  lor;  stimularea  şi  promovarea 

creativităţii  copiilor  prin  realizarea  colecţiilor  de  100  de  obiecte.  Popularizarea 

proiectului  printre  părinţi  s‐a  realizat  încă  de  la  începutul  anului  şcolar,  în  cadrul 

primei şedinţe organizate.  

 

Concluzionând, putem spune că toate aceste activităţi derulate în parteneriat cu 

familia  sunt  deosebit  de  importante  în  educarea  copiilor.  Antrenând  părinţii  în 

pregătirea şi desfăşurarea  lor, ei  se simt puşi  în valoare,  talentele şi cunoştinţele  lor 
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fiind  fructificate,  iar  munca  educatorului/educatoarei‐substanţial  diminuată. 

Urmărindu‐şi copilul  în variate situaţii de interacţiune zilnică, părinţii au posibilitatea 

să  cunoască mai  bine dificultăţile  de  integrare  a  acestuia  în  colectivul  grupei  sau  în 

programul grădiniţei.  
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PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL GRĂDINIȚĂ‐FAMILIE. 

ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR NOȘTRI 

 
Prof. înv. preșc. STOICA GABRIELA FLORENTINA
Grădinița PP „Alexandrina Simionescu Ghica” 

Târgoviște 

Prof. înv. preșc. GÎRNIȚĂ ROXANA‐FLORENTINA 
Grădinița PP „Alexandrina Simionescu Ghica” 

Târgoviște

 

 

Familia  reprezintă  cel  mai  puternic  și  important  factor  de  socializare  în 

dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici. Familia s‐a dovedit esenţială 

pentru dezvoltarea psihică a copilului încă din primii ani ai dezvoltării acestuia, fiind o 

sursă primară de dragoste şi afecţiune. Familia trebuie să împlinească aproape toate 

nevoile  de  creştere  şi  dezvoltare,  atât  fiziologice,  cât  şi  psihologice  ale  copilului. 

Aceste nevoi  condiţionează  fundamental  calitatea achiziţiilor psihocomportamentale 

ulterioare.  

În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante de 

ordin psihomotor, cognitiv şi afectiv. Astfel, familia reprezintă cea dintâi şcoală în care 

copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate.   

De  la  venirea  în  grădiniţa  cadrul  didactic  trebuie  să    întreprindă  activități  de 

cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora, să studieze dosarele personale ale copiilor 

și chestionarele aplicate la început de an părinților. Educatoarea trebuie să stabilească 

un  program  de  activităţi  cu  familia  în  care  să  proiecteze  întâlniri  individuale  şi 

colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. 

La intrarea în grădiniță copilul intra într‐un mediu protector şi cald, un mediu care 

poate  fi  asemănat  cu  o  carte  de  poveşti.  Aici  natura,  mişcarea,  muzica,  literatură, 

artele plastice sunt într‐un permanent dialog între ele şi cu copilul. Vârsta preșcolara 

este  stadiul  la  care  se  înregistrează  ritmurile  cele  mai  pregnant  în  dezvoltarea 

intelectuală a celor mici.  

Fiecare  cadru  didactic  are  datoria,  ca  prin  activitățile  ce  le  desfășoară  în 

parteneriat cu familia, sa‐i antreneze activ în procesul educațional. Prezența familiei în 

sala de grupă va fi ,,podul” dintre copil și mediul educațional. 
 

Scop:  

‐ Educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă a grădiniţei şi a familiei 

în vederea integrării cu succes la şcoală; 

‐ Stimularea  interesului  părinţilor  și  implicarea  acestora  în  activităţile 

desfăşurate în activităţile de la grupă cât şi în cele extracurriculare; 
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Obiective: 

‐ Stabilirea  unei  relații  de  încredere  și  de  comunicare  între  grădiniță  și 

familie pentru a veni în sprijinul dezvoltării morale, sociale și psihologice a 

copilului; 

‐ Formarea  unei  concepţii  sănătoase  despre  grădiniţă  şi  rolul  acesteia  în 

viaţa copilului; 

‐ Dobândirea  de  către  părinţi  a  unor  abilităţi  care  să  sprijine  formarea  de 

comportamente adecvate la copii, pentru a îmbunătăţi relaţionarea lor în 

cadrul grupurilor. 
 

 

 

 

Bibliografie: 
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V& I Integral, Bucureşti, 2002. 
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IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE ŞCOLARE 

 

 
Prof. TĂNĂSELI GEORGIANA 
Grădiniţa cu PP Nr. 16 Focşani 

 

 

În  primii  ani  de  viaţă  formarea  copilului  se  realizează  mai  ales  sub  influenţa 

părinţilor. Ei  sunt primii agenţi de modelare a copilului. Mai  târziu creşte  rolul  celor 

apropiaţi  ca  vârstă:  colegii  de  grupă  de  la  grădiniţă,  colegii  de  clasă,  copiii  din 

vecinătatea  locuinţei,  prietenii.  Deoarece,  în  orice  împrejurare  cei  din  jur  supun 

copilul  unui  adevărat  examen  privind  comportamentul,  de  la  cele  mai  mici  vârste 

asupra copilului acţionează două tipuri de influenţe: unele neintenţionate, spontane şi 

altele intenţionate reprezentând educaţia propriu‐zisă.  

Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale 

şi  se  descoperă pe  sine,  este  instituţia  cea mai  stabilă,  responsabilă  de păstrarea  şi 

dezvoltarea tradiţiilor culturale.  

Vârsta  preşcolară  este,  fără  îndoială,  temelia  educativă  a  întregii  vieţi.  Datorită 

vârstei mici, educaţia preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire 

şi educaţie, formează temelia întregii vieţi de mai târziu.  

Asigurarea  unui  parteneriat  real  între  aceştia,  implicarea  tuturor  în  realizarea 

unei  unităţi  de  cerinţe  va  duce  implicit  la  o  educaţie  corectă  a  copiilor,  la  evitarea 

erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor care apar. Debutul în grădiniţă este 

temător,  apare  sentimentul  abandonului  alături  de  persoanele  pe  care  le  cunoaşte 

mai  mult  sau  mai  puţin.  In  acest  moment  este  începutul  parteneriatului  dintre 

grădiniţă şi  familie. Pentru ca perioada de acomodare să  fie uşoară şi  scurtă părinţii 

sau alţi membrii ai familiei sunt încurajaţi să stea împreună cu copiii la grădiniţă, până 

ce aceştia se adaptează.  

Parteneriatul  grădiniţei  cu  familia  implică  informarea  teoretică  a  părinţilor  în 

problemele de psihopedagogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale 

sau  colective  cu  aceştia,  dezbătând  diverse  teme:  „Cum  ne  jucăm  cu  copiii 

noştri”,”Cum  putem  contribui  la  dezvoltarea  limbajului  copiilor”,  „Care  sunt 

problemele copilului  singur  la părinţi”.  Se pot  ţine  lectorate cu părinţii  şi  şedinţe pe 

diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, psihologi).  

Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educațional. Mijloacele 

aflate la îndemâna educatoarelor pentru a determina părinţii să fie parteneri activi în 

educaţia copiilor sunt:  
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‐ şedinţele cu părinţii;  
‐ acţiuni comune părinţi şi copii;  

‐ vizite la domiciliul copiilor;  

‐ discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  

O altă modalitate de a  implica părinţii  în activităţile grădiniţei se realizează prin 

întâlniri  programate,  la  care  pot  participa  şi  rudele  care  doresc  să  se  implice  în 

educarea  copilului.  Aceste  întâlniri  se  pot  realiza  sub  forma  unui  program:  filme, 

prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor pe o anumită temă, părinţii pot învăţa unii 

de  la  alţii  cum  să  găsească  soluţii  la  problemele  reale  cu  care  se  pot  confrunta  în 

familie la un moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla multe lucruri 

despre  ei  şi  copiii  lor,  despre  modul  lor  de  viaţă  acasă.  Temele  alese  în  cadrul 

lectoratelor pot fi stabilite de educatoare în urma celor constatate sau pot fi alese la 

propunerile părinţilor.  

La sfârşitul activităţii părinţii pot completa diverse chestionare.  Întâlnirile se pot 

concretiza în fişe de observaţie pe care educatoarea le poate completa, pentru fiecare 

copil.  

Părinţii sunt partenerii şi colaboratorii educatoarelor în educaţie şi nu specialişti. 

Putem elabora materiale sub formă de pliante, mici anunţuri, fluturaşi pentru părinţi 

conţinând  informaţii despre nivelul  cunoştinţelor  şi deprinderilor copilului  la diferite 

vârste.  

Trebuie  să  utilizăm  aptitudinile  deosebite  ale  părinţilor.  Dacă  un  părinte  este 

muzician  putem  să‐l  implicăm  în  activităţi  prin  realizarea  unui moment  deosebit  pe 

parcursul zilei.  

O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale 

şi etnice, dar va preveni şi abandonul şcolar. O legătură deosebită între educatoare şi 

părinţi va duce la o relaţie deosebită între copii şi educatoare.  

Părinţii  sunt principalii  colaboratori  şi  parteneri  ai  grădiniţei  în  ceea  ce priveşte 

educaţia  moral‐civică  a  copiilor  preşcolari.  Experienţa  pedagogică  demonstrează  că 

reuşita  integrării  sociale  depinde  în  mare  măsură  de  calitatea  formării  grupului  de 

copii,  a  relaţiilor  dintre  ei  şi  a modului  în  care  se  supune  grupului  (respectă munca 

colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice jucăriile, lucrările colective 

pe care le realizează).  

Participarea  părinţilor  la  unele  activităţi  ale  grădiniţei  (şezători,  vizite,  excursii, 

activităţi comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în 

organizarea, desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor 

propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi.  

Implicarea  părinţilor  în  activitățile  şcolare  ale  copiilor  pot  merge  şi  până  la 

implicarea  lor  în  activităţile  extraşcolare  de  organizare  a  unor  serbări  cu  teme 
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folclorice,  dar  şi  prezentarea  unor  obiceiuri  specifice  anumitor  zone  geografice  din 

România. Un părinte se poate considera împlinit atunci când împreună cu grădiniţa ori 

şcoala  reuşesc  să  educe  copilul  astfel  încât  el  să  aprecieze  munca,  să  fie  util  în 

societate.  

Dialogul dintre familie şi educatoare este benefic, fie că se desfăşoară cu fiecare 

familie  separat,  fie  că  se  desfăşoară  în  cadrul  şedinţelor  cu  părinţii,  el  contribuie  la 

dezvoltarea în bune condiţii a procesului instructiv‐educativ pentru că:  

‐ modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;  

‐ familia este modelul pe care copilul îl imită;  

‐ comunicarea  intrafamilială  sprijină  dezvoltarea  psihofizică  a  copilului  şi 

formarea personalității;  

‐ şedinţele cu părinţii și dialogul individual educatoare‐părinte contribuie la 
formarea viitorului adult.  

Parteneriatul grădiniţă‐familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii 

educatoarei de către părinţi,  implicarea acestora  în acţiunile organizate  în grădiniţă, 

transformarea  unor  deprinderi  în  obişnuinţe,  de  această  colaborare,  beneficiar  este 

copilul  care  treptat  prin  modul  de  comportare  va  scoate  în  evidenţă  rezultatele 

acestui parteneriat.  

Activitatea  cu  părinţii,  ca  parteneri,  pentru  a  asigura  dezvoltarea  copilului  în 

programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 

respectul  de  sine,  încredere  în  competenţele  lor,  făcându‐i  mai  buni.  Parteneriatul 

grădiniţă‐familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, 

la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 

atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu‐se cu părinţii.  

Prin  toate  activităţile  realizate  în  grădiniţă  urmărim  să‐i  facem  pe  copii  să 

deosebească  binele  de  rău,  să  ştie  ce  se  cuvine  şi  ce  nu  se  cuvine  să  facă,  să  fie 

toleranţi atât cu ei cât şi cu cei din  jur. De  la simple cunoştinţe şi  fapte de viaţă să‐i 

determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, să‐i  învăţăm că nu pot 

să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalţi.  
 

 

Bibliografie:  

Anton Moisin – Arta educării copiilor și adolescenților în familie și școală, 2001, E.D.P. București 

Eduard Dăncilă și Ioan Dăncilă – Noi și copilul nostru ne pregătim pentru școală, 2003, Editura Edid  

Magdalena Dumitrana – Didactica Preșcolară, 1998, Ed. V&I Integral București  
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EFICIENŢA EDUCAŢIEI PĂRINŢILOR ÎN BENEFICIUL COPIILOR 

„EXEMPLE DE BUNE PRACTICI” 

 

 
Prof. înv. preșc. ȚINTĂ IRINA LILIANA 
Grădinița cu PN Vișinești, Dâmbovița 

 

 

Pentru  a  asigura  dezvoltarea  copilului  în  programul  educativ  din  grădiniţă, 

activitatea cu părinţii – ca parteneri – poate deveni un start mai bun pentru a le crea 

respect  de  sine,  încredere  în  competenţele  lor.  Scopul meu  presupune  organizarea 

sistematică, unitară şi consecutivă a unor întâlniri cu părinţii, fiecare şedinţă abordând 

o temă de mare interes în educaţia copilului.  
 

Rolul părinților în dezvoltarea copiilor: 

* Rolul mamei: 

‐ reprezentantă a lumii, a vieţii tuturor generaţiilor trecute şi viitoare; 

‐ modelul comportamentului copilului.  

* Rolul tatălui: 

‐ personalitate  centrală  care polarizează  forţele  complexe  ce  contribuie  la 

formarea caracterului, a personalităţii; 

‐ reprezintă  autoritatea  şi  cel  care  veghează  la  respectarea  regulilor  de 
conduită prescrise, dar şi o sursă nesfârşită de afecţiune şi protecție.  

 

Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului 

*Familia: 

‐ grupul  cel  mai  important  dintre  toate  grupurile  sociale,  deoarece  ea 

influenţează şi modelează persoana umană; 

‐ adevăratul laborator de formare a persoanei; 

‐ oferă copilului primele informaţii despre lumea care‐l înconjoară, primele 

norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio‐afectiv.  
 

 „Parteneri în educație – informare în rândul părinților” 

Motto: 

„Orice om care a reuşit să supravieţuiască copilăriei sale are suficientă informaţie 

despre viaţă pentru tot restul vieţii” (Flamery O’Connor) 

*Scop: informarea părinţilor cu privire la standardele de creştere şi dezvoltare ale 

copiilor, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale.  
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„Iubire ‐ bibelou de porțelan ‐ educație prin iubire” 

Motto: 

„ Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici atinse... ci 

se simt în inimă. (Helen Keeler) 

*Scop:  cunoaşterea  modalităţilor  de  abordare  a  copilului,  în  contextul 

manifestării iubirii necondiţionate, dar şi a căilor de control asupra comportamentului 

acestuia  (cerinţe  şi  ordine,  manipulări  fizice  blânde,  pedepse  şi  modificări 

comportamentale).  
 

 „De ce se teme copilul meu?” 

Motto: 

„Ceea ce vom semăna în sufletele copiilor, aceea vom culege la urmă”  (Vazghe) 

*SCOP:  informarea  părinţilor  asupra  semnelor  prin  care  se  recunoaşte 

sentimentul de frică al copilului;  cunoaşterea modalităţilor prin care se poate preveni 

starea de nelinişte, dar şi a formelor prin care copilul poate fi ajutat să o depăşească.  
 

„Influenţele negative ale lumii moderne” 

Motto: 

„Părinţii nu trebuie să închidă copiii în lumea televizorului şi a computerului, chiar 

dacă  trăim  într‐o  lume modernă,  nu  trebuie  să  limiteze  universul  copilăriei  copiilor 

noştri. (Ecaterina Vrășmaș)  

*SCOP:  informarea  părinţilor  cu  privire  la  efectele  negative  pe  care  lumea 

modernă în care trăim le are asupra copiilor.  

 

„Poveştile de seară”‐ beneficii 
Motto: 

„ Baza întregii istorii o constituie povestirea părinţilor către copii, transmisă apoi 

de la o generaţie la alta” (Voltaire) 

*Scop:  conştientizarea  importanţei  cultivării  interesului  pentru  lectură  şi  a 

dragostei pentru cărţi; 

 

„Comunicarea – cheia succesului” 

Motto: 

  „Succesul în comunicarea cu ceilalţi depinde de o abordare corectă şi deschisă a 

punctului lor de vedere. (Dale Carnegie)  

*Scop:  ‐  formarea unei  abilităţi  de  comunicare  între părinţi  şi  copii,  benefică  şi 

constructivă, prin folosirea unui  limbaj corespunzător, adoptarea unei atitudini ce să 

elimine dominarea, problemele emoţionale, abuzul și problemele de comportament.  
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„Jucăria potrivită copilului meu” 

Motto: 

„Un copil fără jucărie, este ca un magician fără pălărie.”  (Alexandra Marinescu) 

*Scop:  îndrumarea  părinţilor  pentru  a  alege  jucăriile  care  se  potrivesc  gândirii, 

limbajului, dezvoltării fizice şi sentimentelor copiilor lor.  
 

 „Cum să îmi motivez copilul?” 

Motto: 

„Ai reuşit, continuă! N‐ai reuşit, continuă! (Pierre de Coubertin) 

*Scop:  conştientizarea  necesităţii  fixării  unor  obiective  clare  în  activitatea 

copilului,  conferirea  unui  sens  acţiunilor  acestuia,  precum  şi  înţelegerea  necesităţii 

abordării unei comunicări pozitive.  

 

CONCLUZII 

 O  educaţie  de  calitate  se  realizează  atunci  când  la  procesul  de  formare  al 

preșcolarilor  participă  în  mod  armonios  toţi  factorii  educaţionali.  Relaţia  de 

colaborare cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar.  

Educaţia copiilor este scopul comun al familiei şi al grădiniței, scop care poate fi 

atins  doar  printr‐o  relaţie  de  parteneriat,  prin  înţelegerea  rolurilor,  divizarea 

competenţelor, responsabilităţilor şi a funcţiilor între părţile implicate, prin investirea 

comună a resurselor de timp şi prin soluţionarea în comun a situaţiilor problematice. 

Comunicarea  dintre  grădiniță  şi  familie  este  unul  dintre  instrumentele  cele  mai 

importante de stabilire şi menţinere a relaţiei de parteneriat.  

Deci, colaborând cu familia se asigură sus‐ţinerea optimă a învăţării copilului și a 

nevoilor  lui  de  dezvoltare.  Programul  instructiv‐educativ  din  grădiniță  recunoaşte 

importanţa familiei  în viaţa copilului și stabileşte strategii de includere a părinţilor în 

programele  grădiniței.  Factorii  de  modelare  a  personalităţii  umane  trebuie  să 

interacţioneze ca un tot unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea 

ţelului  comun:  educarea  copilului.  Pentru  aceasta,  este  nevoie  de  un  schimb 

permanent  de  informaţii,  de  completare  şi  valorificare  a  influenţelor  dirijate  spre 

micul învăţăcel. Colaborarea cu succes dintre grădiniță și familie sporeşte înţelegerea 

și  sensibilizarea  față  de  nevoile  copilului  și  potenţează  reuşita  integrării  copilului  în 

ciclul primar.  
 

 

Bibliografie: 
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MODALITĂŢI DE ABORDARE A COPIILOR  

CARE RĂSPUND LA FRUSTRARE PRIN VIOLENŢĂ 

– SE ADRESEAZĂ ÎN MOD DEOSEBIT PĂRINŢILOR – 

 

 
Prof. psih. TOMESCU ALIS

CJRAE Dâmbovița

 

 

Copilul  are  o  psihologie  specială.  Exact  la  fel  cum,  în  timpul  perioadei 

embrionare, corpul lui este parte a trupului mamei, tot astfel, mintea sa 

este pentru mulţi ani parte a atmosferei mentale parentale. (C.G. Jung) 

 

 

Copiii nu se nasc cu abilitatea de a tolera neplăcerile... aceasta se învaţă în timp.  

Pe măsură  ce  ei  cresc,  au  din  ce  în  ce mai multe  oportunităţi  de  a‐şi  dezvolta 

toleranţa la frustrare.  

De multe ori, copiii răspund la frustrare prin agresivitate. Se enervează, ţipă sau 

încep să se îmbrâncească, să muşte, să lovească, supăraţi fiind că nu ies toate lucrurile 

aşa cum ar dori ei. Loviturile sau muşcăturile sunt normale până la o limită pentru toţi 

copiii.  Însă,  aceasta  nu  înseamnă  că  le  putem  ignora;  dimpotrivă,  îl  putem ajuta  pe 

copil  să‐şi  exprime  emoţiile  într‐un mod  diferit.  Felul  în  care  copilul  este  învăţat  să 

suporte frustrarea, determină apariţia sau atenuarea acestor stări de furie.  

Fără  corectarea  necesară,  singurul  lucru  care  va  fi  depăşit  va  fi  doar  ţipătul, 

lovitul  şi  trântitul  pe  jos.  Atitudinea  din  spatele  ieşirii  temperamentale  rămâne.  Nu 

este depăşită; dimpotrivă, ea va apărea din nou şi din nou atâta vreme cât vom trata 

doar simptomul şi nu cauza comportamentului indezirabil. Ţipătul şi lovitul sub formă 

de protest, mai târziu se vor dezvolta în forme şi mai violente de agresivităţi fizice şi 

verbale.  

Iată câteva modalităţi prin care putem veni în sprijinul copiilor: 

 Oferiţi propriul exemplu. Copiii îi observă cu multă atenţie pe adulţi şi încearcă 

să  le  imite  comportamentul.  Prin  urmare,  păstraţi‐vă  calmul!  Modul  în  care 

dumneavoastră reuşiţi să vă controlaţi temperamentul constituie un pas important în 

formarea copilului.  

Reacţionaţi calm, dar ferm atunci când copilul este nervos. Astfel, îi oferiţi un bun 

model despre cum să  facă  faţă  frustrării  şi  veţi  creşte probabilitatea ca acesta să  se 

calmeze în scurt timp.  
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 Procedaţi  treptat. Toleranţa  la  frustrare a copiilor va creşte odată cu vârsta, 

prin  practică  şi  experienţă.  Ei  trebuie  să  se  confrunte  în  mod  gradual  cu  cerinţele 

adaptării  la  situaţii  neplăcute. Astfel,  acceptarea prezenţei unor  frustrări mai mici  şi 

raportarea corectă la acestea, îi va ajuta pe copii să‐şi crească toleranţa la frustrare.  

Eliminaţi  frustrările  inutile;  copiii  se  pot  uşor  simţi  copleşiţi  de  prea  multă 

frustrare.  

 Înarmaţi‐vă  cu  răbdare. Copiii  vor  învăţa  doar  în  timp  să  nu  răspundă  prin 

agresivitate atunci când se confruntă cu o situaţie frustrantă. Acest lucru va necesita 

mult efort din partea dumneavoastră. Nu vă pierdeţi răbdarea. Rezultatele pe care le 

veţi obţine pe termen lung, vor fi pe măsura aşteptărilor.  

 Ajutaţi‐i să accepte realitatea. Copiii trebuie învăţaţi să accepte că lucrurile nu 

se pot întâmpla de fiecare dată aşa cum îşi doresc ei. Prin urmare, supărarea şi furia 

sunt inutile în asemenea cazuri. Puteţi face faţă sentimentelor de frustrare ajutându‐i 

pe copii să înţeleagă că nu trebuie să aibă tot ceea ce îşi doresc.  

 Recompensaţi‐i!  Apreciaţi  chiar  şi  cel  mai  mic  efort  pe  care‐l  observaţi  în 

încercarea copilului de a face faţă frustrării. Dacă va primi un răspuns pozitiv, copilul 

se va strădui să repete comportamentul dezirabil.  

 Ignoraţi  unele  atitudini.  De  multe  ori,  comportamentele  ignorate  tind  să 

scadă din  frecvenţă. Când copilul dumneavoastră dă dovadă de  toleranţă  scăzută  la 

frustrare,  ignoraţi‐i  manifestările  nedorite  (dacă  acest  lucru  este  posibil  şi  nu  are 

consecinţe prea grave).  

 Lăsaţi‐i  pe  copii  să  se  descurce  şi  singuri!  Când  se  află  într‐o  situaţie 

frustrantă, copilul dumneavoastră trebuie să încerce să se descurce singur. Pentru un 

copil  de  3  ani,  solicitarea  sprijinului  din  partea  adulţilor,  înseamnă  de  multe  ori 

rezolvarea problemei! Dacă sunteţi tentat să‐i răspundeţi copilului  înainte ca el să vi 

se adreseze, să‐l ajutaţi să se îmbrace, să‐şi aranjeze jucăriile… fără să aveţi răbdare să 

vedeţi  cum  reacţionează  singur  în  situaţia  respectivă,  nu  faceţi  decât  să‐i  încetiniţi 

creşterea toleranţei la frustrare.  

 Motivaţi‐l  pe  copil  să  renunţe  la  agresivitate!  Evidenţiaţi  de  fiecare  dată 

consecinţele pozitive ale comportamentului copilului. Când reuşeşte să facă faţă unei 

situaţii  frustrante  fără  să  recurgă  la violenţă,  lăudaţi‐l. Prietenii  lui  îl  vor aprecia,  iar 

pentru el este important acest lucru.  

Lauda şi atenţia venită din partea dumneavoastră sunt modalităţi pline de efect 

pe care  le puteţi  folosi pentru a modela comportamentul copilului  în direcţia dorită; 

acordaţi o atenţie minimă crizelor de  furie  şi  atenţie maximă  răspunsurilor  calme  la 

frustrare.  

 Uneori este înţelept să lăsăm copiii foarte mici să îşi exprime toată furia pentru 

a se linişti; chiar şi în cazul copiilor mai mari, este greu să te înţelegi cu ei când sunt în 
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mijlocul  unei  crize  de  furie.  În  asemenea  cazuri,  îi  puteţi  sugera  eventual  o  activitate 

alternativă pentru a‐l ajuta să se liniştească. Aşteptaţi până când enervarea copilului a 

scăzut înainte de a‐l ajuta să înveţe cum să facă faţă mai bine situaţiei data viitoare.  

Iată  de  ce  este  atât  de  important  modul  în  care  adultul  se  raportează  la 

nemulţumirea copilului. Acesta va căuta în părinte sau în educator un sprijin pentru a 

putea face faţă situaţiei stresante; prin  intermediul  lui, va  încerca să  înţeleagă de ce 

lucrurile nu decurg întotdeauna aşa cum îşi imaginează el.  
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STRATEGII ȘI DEMERSURI REUȘITE ÎN FORMAREA PĂRINȚILOR, 

ÎN SPIRITUL COLABORĂRII ȘI AL PARTENERIATULUI 

 
Prof. înv. preșc. ȚOPA RUXANDRA
Grădinița cu PP Nr. 1  Târgoviște

Prof. înv. preșc. GÂMBĂ VALENTINA 
Grădinița cu PP Nr. 1  Târgoviște 

 

 

Cultivarea unor  relaţii parteneriale  între grădiniţă  şi  familie,  în  sprijinul educării 

copilului preşcolar constituie cheia succesului viitor în adaptarea şcolară, este un salt 

important către o educaţie modernă, deschisă şi  flexibilă. Activitatea derulată de un 

program de educaţie, oricât ar  fi de bine gândită şi  sprijinită de mijloace bogate, nu 

este eficientă dacă nu este cunoscută de către părinţi. Pe de altă parte, ceea ce învaţă 

copilul  în  grădiniţă  pierde din  importanţă  şi  eficienţă dacă  părinţii  nu  întăresc  şi  nu 

valorifică programul educativ desfăşurat în grădiniţă.  

Preocupat de sporirea capacităţii de implicare a părinţilor  în demersul formativ‐

educativ al grădiniţei, colectivul de cadre didactice de la grupa „Curioşilor”, Grădiniţa 

Nr.  1  Târgovişte,  a  demarat  programul  de  parteneriat  educaţional  cu  părinţii: 

„Împreună  pentru  copiii  vremurilor  noastre!”.  Reuşita  activităţii  instructiv‐educative 

din  grădiniţă  este  condiţionată  de  cunoaşterea,  susţinerea  şi  întărirea  venită  din 

partea familiei.  

Implicând nemijlocit părinţii  în activităţi şi acţiuni realizate atât  la nivelul grupei 

cât  şi  la  nivelul  unităţii  am  reuşit  să‐i  cointeresăm  în  îmbunătăţirea bazei  didactico‐

materiale a clasei.  

Alternativa Step by Step, în care lucrăm permite participarea directă a părinţilor, 

alături de copii la activităţile derulate la nivelul grupei fiind un prilej de satisfacţie atât 

pentru copii, cât şi pentru părinţi şi pentru educatoare. Aceste activităţi au darul de a 

dezvolta la părinţi sentimentul apartenenţei la program, de a‐i familiariza cu modul de 

desfăşurare a unor activităţi zilnice, de  

a‐i  ajuta  în  derularea  unor  demersuri  de  extindere  şi  exersare  a  procesului  de 

învăţare şi acasă.  

Consultaţi în alegerea opţionalelor la nivelul grupei şi în unele probleme cu care 

se confruntă grădiniţa, părinţii s‐au simţit parteneri direcţi în activitatea de educare a 

propriilor lor copii şi s‐au implicat şi purtat ca atare.  

La  nivelul  grupei  s‐au  derulat  şedinţe  de  tipul  meselor  rotunde,  dezbateri  şi 

informări cu scopul  familiarizării părinţilor cu modalităţile de extindere şi exersare a 

procesului de învăţare şi acasă.  
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Activităţi desfășurate în cadrul parteneriatului: 

1. „Vă invităm să ne cunoaştem, în grupa noastră!”‐ Discuţii cu părinţii şi invitaţia 

despre reali‐zarea Proiectului; 

2.  „Să  ne  cunoaştem  drepturile  şi  îndatoririle!”‐  Cunoaşterea  regulamentului 

unității;  

3. „Participarea la serbările școlare; 

4. „Curioșii, micii voluntari ai binelui!”‐ Activități de voluntariat; 

5. „Vă cunoaşteţi copiii?”‐ aplicare de chestionare părinţilor; 

6.  „Să  eliminăm  împreună  violenţa  în  rândul  copiilor!”‐  metode,  procedee  de 

combatere a comportamentelor agresive în rândul copiilor preșcolarilor;  

7. Cursul pentru părinți „Educați aşa!”.  

Cursul  este  un mod  de  informare  educațională  preventivă  și  de  sprijin  acordat 

părinților.  

Scopul este, în general, următorul: 

- Realizarea  unei  bune  relații  între  părinte  și  copil,  deoarece  aceasta  este 

condiția dezvoltării sănătoase și armonioase a copilului; 

- Prevenirea unor probleme în comportamentul copilului; 

- Prevenirea unor probleme grave de educație.  

Cursul  încurajează  părinții  să  adreseze  întrebări  cu  privire  la  educație  astfel, 

părinții devin mai încrezători în sine și află soluții pentru problemele lor.  

Părinţii  care  au  participat  la  cursuri  şi‐au  reevaluat  modul  de  intervenţie  în 

raporturile  lor cu copiii, au  încercat  să  transpună  în practică abilităţile dobândite pe 

parcursul cursului.  

8. Excursie: „Orășelul cunoașterii, sub pașii și prin ochii Curioșilor!” 

Vizita  la „Orășelul cunoașterii” din București, a contribuit  la cunoașterea acestui 

obiectiv  științific,  la  dezvoltarea  abilității  de  a  gestiona  eficient  propriile  emoții, 

gânduri  și  comportamente,  cât  și  a  unor  abilități  de  relaționare,  de  comunicare 

constructivă, într‐un mediu social nou.  

 Preşcolarii  şi  părinţii  participanți  la  acțiune au  cunoscut modalități eficiente de 

petrecere a timpului liber, sporind interesul acestora de a cunoaște și înțelege mediul 

înconjurător, prin investigarea unor fenomene fizice și chimice.  
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ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR 
 

Părinţii au înţeles: 

‐ să ajute cu diverse materiale în activitatea didactică; 

‐ să susţină şi să dezvolte motivaţia copilului pentru învăţare; 

‐ să fie un factor important în educarea copilului; 

‐ să acorde sprijin grădiniţei atunci când e nevoie; 

‐ că sunt aspecte despre copii pe care le pot afla numai de la grădiniţă; 

‐ că uneori înţeleg greşit şi judecă superficial unele aspecte din grădiniţă; 

‐ că din colaborarea grădiniţă‐familie ambele părţi au de câştigat.  
 

Educatoarele au înţeles: 

‐ să colaboreze mai strâns cu familia; 

‐ să facă primii paşi în această relaţie; 

‐ că toate problemele se rezolvă cu perseverenţă şi dăruire; 

‐ că mai sunt multe de făcut în acest domeniu şi că trebuie să încerce permanent 

să schimbe mentalităţile greşite; 

‐  să  nu  manifeste  o  poziţie  de  superioritate  faţă  de  părinţi  şi  să  îşi  asume  şi 

propria responsabilitate pentru eşecurile copiilor.  

Impactul proiectului a fost semnificativ, percepţia părinţilor faţă de problematica 

educării şi creşterii copiilor fiind vizibil modificată pozitiv.  
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„Creativitatea în învăţământ: „Şcoală‐familie‐comunitate” (2004)", Ed. Terra, Focşani; 

„EDUCAŢI AŞA", NETHERLAND INSTITUTE FOR CARE & WELFARE, FUNDAŢIA COPIII NOŞTRI 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE TIP OUTDOOR DIN GRĂDINIŢA 

DE COPII PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 

 
Prof. înv. preșc. TORCICĂ GHEORGHIȚA

Grădiniţa PP Nr. 14 Târgovişte
Prof. înv. preșc. STAN FLORINA 
Grădiniţa PP Nr. 14 Târgovişte 

 

Exemple practice de desfășurare a educației outdoor prin intermediul 

parteneriatelor educaționale 

 

Denumirea parteneriatului: 

„,SĂ CUNOAŞTEM TRECUTUL GLORIOS AL POPORULUI ROMÂN!” 
 

Partener: Batalionul 114 Tancuri „PETRU CERCEL” Târgoviște 
 

Grup țintă: preşcolari de la Grădiniţa Nr. 14, Târgovişte, cadre didactice, părinţi şi 

bunici ai preşcolarilor din aceste grupe, invitaţi. 
 

Argument: 

Pe  lângă  activităţile  instructiv‐educative  din  grădiniţă,  avem  în  vedere,  pentru 

copii, formarea lor pentru integrarea ulterioară în viaţa socială. În acest sens am gasit 

oportună familiarizarea lor cu obiective social‐culturale şi patriotice din zonă, cum ar 

fi: unităţile militare, muzeul militar, biblioteca militară, biserica militară, cercul militar. 

La  copiii  preşcolari,  calea  optimă  de  desfăşurare  a  unor  activităţi  accesibile 

focalizate pe  educarea dragostei  şi  sensibilităţii  pentru patrie  şi  trecutul  glorios,  am 

considerat că o putem găsi prin iniţierea unui proiect, prin care să‐i apropiem pe copii 

de valorile sociale, culturale şi patriotice. 

Scopul proiectului: 

‐ prezentarea  tehnicii  şi  echipamentelor  militare  din  înzestrarea  forţelor 

terestre dislocate în garnizoana Târgovişte; 

‐ vizitarea sălii Tradiţii Militare „Vlad Ţepeş” a Batalionului 114 Tancuri; 

‐ participarea la ceremonialele militare şi religioase dedicate: „Zilei Armatei 

României”, „ Zilei Naţionale a României” şi „ Zilei Forţelor Terestre”;  

‐ cunoaşterea  aspectelor  legate  de  viaţa  şi  activităţile  desfăşurate  de 
militarii unităţilor din garnizoana Târgovişte. 

 

Obiective generale: 

Pentru preşcolari: 

‐ dezvoltarea orizontului de cunoaştere; 
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‐ formarea deprinderilor de observare, de sesizare a unor aspecte legate de 

mijloacele de  luptă utilizate de  soldaţi,  în acţiunile militare, din  cele mai 

vechi  timpuri  şi  până  astăzi  (arme  de  diferite  categorii,  tancuri,  maşini 

blindate şi uniforme militare); 

‐ cultivarea sentimentului de mândrie patriotică . 

Pentru părinţi: 

‐ conştientizarea părinţilor cu privire  la rolul  lor  în dezvoltarea şi educarea 
copiilor lor; 

‐ conştientizarea  părinţilor  asupra  valorilor  patriotice  necesare  educaţiei 
copiilor lor; 

‐ implicarea părinţilor în activităţile grădiniţei. 

Pentru cadrele didactice:  

‐ îndrumarea  şi  ghidarea  copiilor  în  analizarea  materialelor,  imaginilor, 

cărţilor, machetelor, tehnicii de  luptă, simbolurilor naţionale din unităţile 

militare; 

‐ încurajarea copiilor să se manifeste creativ atât în observarea şi aprecierea 

exponatelor din muzeul militar, cât şi în activităţile practice din grădiniţă; 

‐ dezvoltarea capacităţilor de a susţine şi desfăşura un proiect, de a planifica 
şi organiza activităţi eficiente în cadrul acestuia; 

‐ eficientizarea colaborării dintre părinți şi grădiniţă, pentru binele copiilor.  
 

Resurse:  

‐ resurse    materiale:  invitaţii,  diplome  de  participare,  planşe,  mijloace  de 

transport puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale; 

‐ resurse  umane  implicate:  cadre  militare,  cadre  didactice,  preot  militar, 

copii, părinţi. 
 

Pregătirea activităților: 

‐ Anunţarea activităţii: cu o lună înainte de data efectuării ei, este anunţată 
activitatea şi obiectivele acesteia, cadrelor didactice din grădiniţă, copiilor 

şi părinţilor. 

‐ Pregătirea copiilor pentru această activitate se face într‐o şedinţă specială 
de  instructaj, ocazie cu care cadrele didactice arată obiectivele  şi  traseul 

cu punctele cele mai importante.  

Se precizează materialele necesare fiecărui copil. 

Copiii sunt însoţiţi de cadre didactice, cadre medicale şi părinţi . 

Se stabileşte mijlocul de transport – autobuz pus la dispoziţie de M.Ap.N. 
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Structura proiectului 

‐ proiectul  va  fi  centrat  pe  activităţi  desfăşurate  în  unităţile  militare  şi 

spaţiile publice de desfăşurare a evenimentelor (Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa 

Tricolorului, Mănăstirea Dealu, etc.); 

‐   desfăşurarea  în  cadrul  grădiniţei  a  câte  unei  activităţi  după  fiecare 
eveniment  la  care  preşcolarii  participă  (concursuri,  expoziţii  cu  lucrările 

copiilor, dramatizări, jocuri de rol, serbări tematice, etc). 
 

Locul de desfășurare: 

‐ Batalionul 114 Tancuri „ PETRU CERCEL”; 
‐ Grădiniţa cu P.P. Nr. 14 Târgovişte. 

 

Resurse umane: 

‐ cadre didactice; 
‐ cadre militare; 

‐ preşcolari; 
‐ reprezentanţi ai comunităţii locale; 

‐ specialişti din muzeul militar; 

‐ bibliotecar; 
‐ invitaţi, părinţi. 

 

Resurse materiale: 

‐ cărţi, pliante, tablouri, fotografii; 
‐ creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, foarfece, cartoane duplex; 
‐ aparat foto, calculator, imprimantă, cd‐uri; 

‐ machete cu tehnică de luptă şi de transport; 

‐ cărţi; 
‐ tehnică de luptă; 
‐ ţinute militare; 

‐ drapele. 
 

Resurse financiare: 

‐ în  funcţie  de  activităţile  desfăşurate,  se  va  apela  la  sprijinul 

sponsorizărilor/donaţiilor din partea părinţilor  (prin Comitetul de părinţi) 

şi prin donaţiile cadrelor militare. 
 

Forma de organizare: 

‐ frontal; 
‐ individual; 
‐ pe grupe. 
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Evaluare:  

‐ evaluarea  gradului  de  implicare  şi  interesul  copiilor  pentru  proiectul 

propus; 

‐ evaluarea  nivelului  de  cunoştinţe  acumulate  de  către  copii  despre  tema 

propusă, periodic, prin fişe, experienţe, aplicaţii şi lucrări practice, etc.; 

‐ evaluarea finală prin organizarea unui concurs cu participarea părinților şi 
a reprezentanţilor instituţiei militare şi evidenţierea copiilor care au reuşit 

să  colaboreze  şi  să  acumuleze  cât  mai  multe  cunoştinţe  pe  parcursul 

derulării proiectului. 
 

Mediatizare și diseminare:  

‐ realizarea  de  fotografii  şi  conceperea  unor  afişe  publicitare  cu  lucrările 
copiilor; 

‐ realizarea de expoziţii cu creaţiile copiilor; 
‐ mediatizarea în mass‐media, în rândul părinților şi a cadrelor didactice din 

grădiniţa noastră; 

‐ popularizarea  proiectului  în  cadrul  comisiei  metodice  şi  a  cercurilor 

pedagogice. 
 

Durata: 1 an școlar 

Calendarul activităților:  

           1. „Ziua Armatei”  

           2. „1 Decembrie”‐ Ziua Naţională a României 

           3. „Ziua Forţelor Terestre” 

           4. „Ziua Eroilor” 

           5.  CUNOAŞTEM  TRECUTUL  GLORIOS  AL  POPORULUI  ROMÂN!‐  Evaluarea 

proiectului. 
 

 

Bibliografie: 

Manual  de  educatie  outdoor,  http://www.slideshare.net/primariacatunele/manual‐de‐educatie‐

outdoor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia, dincolo de cuvinte... 

 

 203

 

 

PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ‐FAMILIE 
 

 
Educatoare CAMELIA TUDORACHE   

Grădinița cu PN  I.L. Caragiale 
 

 

Argument 

Se  ştie  că  una  dintre  condiţiile  fundamentale  pentru  realizarea  optimă  a 

procesului de învăţământ este asigurarea unui sistem unitar de cerinţe în instruirea şi 

educarea  copilului.  Acest  sistem  trebuie  să  fie  respectat  în  egală  măsură  atât  de 

grădiniţă cât şi de familie. 

Copilul este educat  în grădiniţă, dar cea mai mare parte a timpului o petrece  în 

familie  chiar  dacă  frecventează  o  grădiniţă  cu  program  normal      .  Acţiunea 

modelatoare din  familie se  împleteşte organic cu cea din grădiniţă dacă colaborarea 

între cei doi factori este asigurată. 

Comportamentul copilului, bunele deprinderi  formate  în  familie se consolidează 

în grădiniţă şi viceversa. Se impune ca legătura între grădiniţă şi familie să se păstreze 

permanent, pentru faptul că educaţia nu este o problemă simplă şi ușoară, ci una care 

comportă cunoștințe pedagogice şi deprinderi speciale. Copiii de la natură nu sunt nici 

buni,  nici  răi,  dar  pot  devenii  buni  sau  răi,  ca  urmare  a  metodelor  pozitive  sau 

negative de educare. 

Necesitatea colaborării între familie şi grădiniţă este dictată de rolul grădiniţei în 

educaţia  copilului  cât  şi  a  familiei  de  asigurarea  respectării  unor  principii  unice  de 

educaţie,  de  folosirea  acelorași  metode    în  procesul  de  educaţie  şi  de  adoptarea 

aceleiași atitudini faţă de comportamentul copiilor într‐o situaţie sau alta. 

În  concluzie  putem  spune  că  un  parteneriat  eficient  familie‐grădiniţă  duce  la 

crearea unor valori educative superioare iar beneficiarul nu este altul decât „copilul”.  
 

Obiectiv general: Antrenarea părinților în cunoaşterea activităţii din grădiniţă şi a 

cunoaşterii propriilor copii pentru a putea aplica cele mai corecte strategii de educaţie 

atât în familie, cât şi în instituţia preşcolară. 
 

Obiectivele specifice privind activitatea şi îndatoririle educatoarei: 

‐ să informeze familia în legătură cu mandatul grădiniţei, valorile promovate 

şi cerinţele de funcţionare, drepturile şi obligaţiile familiei; 

‐ să  asculte  cu  atenţie  şi  să  atribuie  importanţa  cuvenită  informaţiilor 

primite de la părinţii copiilor; 
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‐ să  facă  cunoscut  părinților  scopul  şi  conţinutul  programului  educativ 

desfăşurat în grădiniţă; 

‐ să implice familia în planificarea programului copiilor; 

‐ să coopteze părinţii ca parteneri egali în orice decizie care priveşte copilul 
lor, în evaluarea procesului educativ şi îmbunătăţirea programului; 

‐ să  ofere  materiale  scrise,  broşuri,  cărţi  de  informare  asupra  dezvoltării 

copilului şi asupra cerinţelor educaţionale; 

‐ să antreneze părinţii în organizarea unor momente festive din grădiniţa; 
‐  

Obiective specifice de colaborare a  familiei cu grădiniţa:            

‐ să  informeze  educatoarele,  cu  sinceritate,  asupra  atitudinilor  şi 

comportamentelor copilului în familie; 

‐ să  continue  în  familie  programul  educaţional  propus  de  instituţia 

preşcolara; 

‐ să asigure copiilor condiţiile necesare formării şi dezvoltării psiho‐fizice; 

‐ să fie permanent alături de copil, să‐l sprijine fără a‐i prelua sarcinile; 

‐ să  se  implice  nemijlocit  în  organizarea  şi  desfăşurarea  unor  activităţi  la 

nivelul grupei sau grădiniţei,  în vederea  înţelegerii necesităţii  frecventării 

grădiniţei de către copii. 
 

Pentru  fiecare  educatoare  este  important  să  cunoască  la  intrarea  copiilor  în 

grădiniţă  preocupările  familiei  pentru  educarea  copilului.  În  acest  sens  s‐a  aplicat  

părinţilor  un  test:  Anexa  1  În  urma  interpretării  rezultatelor  testării  împreuna, 

educatoarele şi părinţii, am stabilit următorul program: 

  

Data 
Nr. crt. 

Tema  Modalități de realizare 

Septembrie 
1 

Necesitatea 
parteneriatului grădiniţă 

familie 

- întâlnire în plen a familiei cu 
directoarea şi educatoarele; 

- prezentarea reciprocă 
- cunoaşterea regulamentului grădiniţei 
- prezentarea ofertei educaţionale  
- necesitatea achiziţionării de resurse 
materiale 

Octombrie 
2 

Necesitatea frecventării 
grădiniţei – sarcină 
prioritară în evitarea 

eşecului şcolar 

- referat „Standardele obligatorii 
pentru facilitarea  integrării în clasa 0”  

- participă părinţi educatoare, învăţători 

Noiembrie 
3 

Festivalul Toamnei 
- efectuarea de lucrări din material din 
natura 
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Decembrie 
4 

Anul Centenarului 

- pictura stema și steagul, împletire 
brățări tricolore 

- program artistic  
- educatoarele pregătesc conţinutul 
artistic 

- părinţii pregătesc recuzita şi 
costumele 

Ianuarie 
5 

„Hai sa dam mina cu 
mina” 

- confecționam păpuși din lemn, 
decorăm costume naționale, recitări 
de poezii patriotice, dansuri populare, 
cântece patriotice           

Februarie 
6 

Rolul familiei şi al 
grădiniţei în educarea 
ecologica a copilului 

- referat prezentat de educatoare 
„Educaţia ecologică –necesitate şi 
posibilitate” 

- stabilirea codului eco 
- procurarea de către părinţi a 
materialelor refolosibile 

- confecționare de costume 

Martie 
7 

„ Mama dragă, te iubesc!” 
- program artistic de 8 martie  
- confecţionarea unui dar pentru mama 

Aprilie 
8 

„ Paştele – bucuria 
Învierii” 

- vizită la biserică (copii, părinţi, 
educatoare) 

- expoziţie în grădiniţă cu lucrările 
copiilor legate de sărbătorile pascale 

Mai 
9 
 

„Omagiu adus Eroilor” 
Cel mai frumos loc de 

joacă 

- depuneri de flori la monument                 
- plantarea de pomi şi flori în curtea 
grădiniţei (copii, părinţi, educatoare) 

- vopsirea aparatelor din curtea 
grădiniței 

Iunie 
10 

„Copii fericiţi – părinţi 
mulţumiţi” 

- concurs intre copii și părinți 
- concurs de desene 
- concurs de biciclete 

   

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi 

de  respect  reciproc, oferă un mediu propice  influenţării  pozitive  în  ceea  ce priveşte 

educarea copilului. 

Ne  propunem  captarea  atenţiei  unui  număr  cât  mai  mare  de  părinţi  atât  în 

desfășurarea activităților curriculare, dar  şi  în organizarea de serbări,  lecţii deschise, 

programe distractive. 
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Considerăm  că  parteneriatul  cu  familia  duce  la  stabilirea  unor  legături  corecte, 

sincere,  care  să  faciliteze  dialogul  democratic  şi  care  să  conducă  la  împlinirea 

părinţilor în demersul educaţional propus „Părinţi mulţumiţi, copii fericiţi”. 

 

Parteneriatul cu comunitatea şi alţi factori  

implicaţi în educaţia copiilor preşcolari 
 

Pe lângă familie, comunitatea este o altă sursă de sprijin şi învăţare. Copiii învaţă 

în  fiecare  zi  despre  oameni  şi  locuri  din  comunitatea  lor  atunci  când  îşi  însoţesc 

educatoarele sau părinţii în plimbări şi vizite dar şi în cadrul activităţilor desfăşurate în 

grădiniţă. De aici recurge şi necesitatea parteneriatelor cu alte unităţi, şcoli şi instituţii 

comunitare. 

În  cadrul  parteneriatelor,  educatoarele  au  ocazia  să  popularizeze  experienţe 

pozitive,  propunând  procedee  didactice  polifuncţionale  ce  pot  fi  utilizate  în  acţiuni 

educative  comune,  renunţând  la  monotonie,  implicându‐se  atât  ele  cât  şi  copiii  în 

activităţi atractive şi interesante. 

Prin implementarea proiectelor s‐au căutat soluţii pentru a situa grădiniţa într‐un 

sistem existenţial,  încât  să  fie  utilă  societăţii,  dar  şi  privită  pe măsura  investiţiilor  şi 

speranţelor. 

Astfel,  grădiniţa  reuşeşte  să  realizeze obiective majore ale  reformei  actuale,  de 

integrare a unităţilor de învăţământ pre‐primar în viaţa comunităţii. 

Aceste parteneriate pot conduce la: 

‐ formarea  unei  reţele  de  sprijin  comunitar,  complementar  grădiniţei, 

pentru realizarea unor obiective; 

‐ cunoaşterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar; 

‐ antrenarea membrilor comunităţii cu disponibilităţi  şi pricepere  în  luarea 

unor decizii privitoare la dezvoltarea grădiniţei; 

‐ oferirea unui suport material copiilor din grădiniţă; 

‐ invitarea membrilor comunităţii la momentele festive sau la evenimentele 

importante ale grădiniţei; 

‐ participarea  copiilor  din  grădiniţă  la  unele manifestări  festive  organizate 

de comunitate; 

‐ stimularea continuă a învăţării şi  introducerea copilului  în ambianţa şcolii 

prin formarea reprezentărilor despre şcoală; 

‐ popularizarea  unor acţiuni eşalonate pe parcursul unui an şcolar. 
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Putem  enumera  următoarele  proiecte  de  parteneriat  desfăşurate  de  grădiniţa 

noastră: 

‐ Crearea centrului de resurse pentru părinţi 
‐ Colaborarea  grădiniţă  şcoală:  „  Să  citim  pentru  mileniul  trei”  „Educaţie 

pentru sănătate” – Crucea Roşie Română  

‐  „ Copiii şi poliţia pentru un viitor mai sigur” 

‐ „ Educaţia pentru credinţă” – în colaborare cu biserica 
‐ „ O zi,un continent–Europa”–Centrul de Informare „Europa”  

‐ „ Să creştem într‐un mediu sănătos”  

‐ „  Grădiniţa  în  reformă  –  Managementul  Proiectelor”  în  colaborare  cu 

Grădinița nr. 29 Baia Mare  

‐ „ Împreună în noul mileniu” – Piatra Neamţ 

‐ „ Inovaţie şi tradiţie în amenajarea spaţiului educaţional” – Alba Iulia 

‐ „ Uşi deschise” – Timișoara  ‐ pliante, albume comune 

‐ Participarea  la Proiectul Naţional PIPO  
‐ Participarea la Proiectul Naţional PITICOT  
‐ Revista de învăţământ preşcolar  

‐ Revista de ştiinţă şi educaţie REDIMO 

‐ Parteneriat educaţional cu Academia Pedagogica din Viena 

Fiecare  pas  parcurs  în  cadru  parteneriatelor  constituie  o  experienţă  nouă, 

pozitivă. Ea ne face să mergem mai departe cu credinţa că pasul următor ne va oferi o 

şi  mai  mare  satisfacţie,  că  putem  prin  eforturile  noastre  să  contribuim  la 

modernizarea  învăţământului  românesc,  că  putem  forma  generaţii  viitoare  într‐un 

climat de armonie. Am descoperit şi alte căi spre educaţie în beneficiu copiilor găsind 

rezolvări  concrete de diverse  categorii:  financiare,  practic  aplicative,  organizaţionale 

ori logistice. 

În concluzie putem afirma că toate aceste activităţi au fost benefice atât pentru 

noi,  educatoarele,  cât  şi  pentru  copii,  reuşind  să  realizăm  împreună  o  mai  bună 

pregătire a copiilor pentru şcoală şi viaţă. 

 

Scrisoare deschisă pentru toţi părinţii 
 

‐ Mâinile mele sunt micuţe şi nu foarte pricepute, deci nu vă aşteptaţi la perfecţiune 

atunci când îmi fac patul, când desenez sau când arunc o minge; 

‐ Picioarele mele nu sunt lungi, aşa că păşiţi mai rar pentru a putea ţine pasul cu voi; 

‐ Ochii mei nu au văzut încă lumea aşa cum aţi văzut‐o voi; lăsați‐mă să o explorez, 

nu‐mi puneţi restricţii inutile; 

‐ Faceți‐vă  timp  pentru  mine;  sarcinile  zilnice  vor  exista  mereu,  eu  sunt  copil  o 

singură dată; 
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‐ Şi eu am sentimente, nu mă certaţi pentru curiozitatea mea!Trataţi‐mă cum aţi dori 

să fiţi trataţi; 

‐ Pentru a mă maturiza,  am nevoie de  încurajări,  nu de  laude  false. Nu  fiţi  duri  cu 

mine; puteţi corecta lucrurile pe care le fac fără să mă descurajaţi; 

‐ Lăsați‐mă  să  iau  decizii,  chiar  dacă  nu  sunt  întotdeauna  juste.  Permiteţi‐mi  să 

greşesc pentru a învăţa să mă corectez; 

‐ Sunt un DAR, preţuiţi‐mă ca atare: trageţi‐mă la răspundere, stabiliţi principii după 

care să trăiesc, arătaţi‐mi lucruri frumoase şi educaţi‐mă – totul cu dragoste. 

 

Copilul vostru drag, 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR DE GESTIONARE A SITUAȚIILOR  

DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ, PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE PĂRINȚI  

A METODEI „EDUCAŢI AŞA!” 

 

 
Prof. înv. preșc. VASILE IULIANA 

Grădinița Nr. 16 Târgoviște 

 

 

Aducându‐şi  copiii  la  şcoală,  unii  părinţi  uită  de  importanţa  implicării  lor  în 

educaţia acestora plasând cu nonşalanţă responsabilitatea cadrelor didactice. Prinşi în 

zbuciumul  zilnic,  preocupaţi  de  asigurarea  nevoilor  materiale,  părinţii  abandonează 

educaţia şi formarea copiilor, rezumându‐se doar la cele câteva ore pe care aceştia le 

petrec  în  compania  personalului  didactic  şi  auxiliar  din  mediul  şcolar.  Acasă,  copiii 

sunt lăsaţi în faţa televizoarelor, a telefoanelor și tabletelor, uneori ore în şir şi fără o 

selecţionare a emisiunilor asupra cărora aceştia se opresc, fără ca părinţii să realizeze 

cât de nocive poate fi acestea pentru sănătatea fizică, dar mai ales cea mentală.  

Nu de puţine ori, în cadrul discuţiilor cu părinţii, de‐a lungul celor peste 15 ani de 

experienţă ca educatoare, am auzit expresia „Nu ştiu ce să mă mai fac cu el (ea)!”. 

Este  însă  foarte  important  să  fim  deschişi,  să  fim  conştienţi  de  faptul  că  toţi 

părinţii au nevoie de  sfaturi  şi  spijin,  iar  când acestea vin din partea unor specialişti 

(psihologi, consilieri şcolari şi chiar cadre didactice) trebuie să ascultăm cu atenţie şi 

să încercăm să aflăm cât mai multe informaţii. 

E limpede că „meseria de părinte” este cea mai dificilă, însă fiind o meserie, ea se 

poate învăţa, iar ca oricare alta şi aici există reguli şi „secrete” ce pot fi aplicate. Din 

păcate,  mulţi  părinţi  au  uitat  că  familia  reprezintă  „nucleul  societăţii”,  că  ea  este 

responsabilă  de  formarea  viitorilor  cetăţeni,  că  ceea  ce  cred  părinţii  despre  viaţă  şi 

împlinirea ei va determina felul în care îşi vor creşte copiii. 

Relaţia  cu  copiii  se  caracterizează  printr‐un  schimb  de  experienţă:  părinţii 

influenţează copiii şi invers. Educarea copiilor poate fi o plăcere, dar poate fi şi dificilă. 

Părinţii  consideră  în general educaţia  ca  fiind dificilă  atunci  când copilul prezintă un 

comportament care pentru ei este inacceptabil, supărător sau atunci când copilul nu 

ascultă  de  observaţia  pe  care  părintele  o  face.  Astfel,  părinţii  se  supără,  se  simt 

neputincioşi  şi  nu  toţi  se  dovedesc  la  fel  de  pricepuţi  în  ceea  ce  priveşte  educaţia 

copiilor  lor. Unii  lasă educaţia pe seama bunicilor, din diferite motive, alţii  îşi  sufocă 

copiii cu reguli şi regulamente. 
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Programul de educaţie al părinţilor pe baza metodei „EDUCAŢI AŞA!” a fost iniţiat 

în anul 1998, fiind derulat de Fundaţia Copiii Noştri, prima organizaţie care a abordat 

într‐un mod  unitar  şi  sistemic  tema  educaţiei  părinţilor  ca modalitate  de  sporire  a 

bunăstării copilului în familie, utilizând această metodă. 

Cursul este „un mod de  informare educaţională preventivă  şi de  sprijin acordat 

părinţilor”  şi  a  vizat  următoarele  obiective  cadru  (obiective  regăsite  în  „Suportul  de 

curs pentru specialişti care lucrează în domeniul educaţiei părinţilor”): 

‐ realizarea  unei  bune  relaţii  între  părinte  şi  copil,  deoarece  aceasta  este 
condiţia dezvoltării sănătoase şi armonioase a copilului; 

‐ prevenirea unor probleme grave de educaţie  (prin aceasta putând spune 

că prevenirea poate însemna chiar şi consultarea unui specialist – psiholog 

– dacă este nevoie atunci când relaţia părinte‐copil este compromisă); 

‐ prevenirea  unor  probleme  în  comportamentul  copilului  şi  a  spiralei 

negative  pe  care  o  determină  acestea  (comportamentul  negativ  al 

copilului,  reacţia  negativă  a  părintelui,  comportament  şi  mai  negativ  al 

copilului – respingerea mai profundă a părintelui etc.). 

Premisa cursului este: părinţii sunt cei care influenţează comportamentul copiilor 

lor,  copii  ce  se  deosebesc  mult  între  ei.  Unii  au  un  temperament  mai  energic  şi 

necesită mai multă atenţie – copiii obraznici, alţii sunt liniştiţi şi calmi – copiii uşor de 

crescut. Există, de asemenea, diferenţe  între situaţiile părinţilor care  îşi educă copiii. 

Unii au diverse greutăţi (locuinţa prea mică, probleme financiare, lipsa sprijinului unui 

partener, obligaţia de a avea grijă de alţi membri ai familiei lor, probleme de sănătate, 

etc.),  educaţia  copilului/copiilor  devenind  o  problemă  dificilă  în  astfel  de  cazuri. 

Abilităţile pe  care  le dobândesc  cursanţii  pot  fi  însă  folosite  şi  în  cazul unor  condiţii 

dificile. Aceste abilităţi  se  împart  în două categorii: abilităţi pozitive – „Aprecierea şi 

acordarea atenţiei” sau abilităţi grupate sub denumirea „Stabilirea limitelor”. 

Rolul părinţilor este foarte  important, aceştia putând influenţa comportamentul 

copiilor lor astfel: 

‐ reacţionând pozitiv la comportament pozitiv; 

‐ fiind categoric ori de câte ori copilul face un lucru care nu este acceptabil. 
Părinţii  pot  şi  să  interzică  un  asemenea  comportament,  dar  este  o 

diferenţă  între cazul  în care dvs.  interziceţi  ceva copilului  şi  cazul  în care 

copilul şi‐l interzice chiar el însuşi. 

Familia  își  pune  amprenta  asupra  comportamentului  copilului  prin  condiţiile  

economice şi materiale, hrană, locuinţă, influenţe culturale,  integrare socială. Sunt şi 

factori care contribuie la dezvoltarea unui comportament agresiv: violenţa din familie, 

ştiut  fiind  faptul  că  violenţa  naşte  violenţă,  climatul  afectiv  nefavorabil,  lipsa  de 

respect faţă de copii, ceea ce le creează un complex de inferioritate, nesupravegherea 

copiilor de către părinţi, copii abuzaţi de părinţi sau familiile dezorganizate. 
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Cei  „7  ani  de acasă  „  au o mare  influenţă  asupra modului  de  comportare  şi  de 

relaţionare  al  copilului.  Dacă  în  familie  nu  există  armonie  şi  comunicare  între  

membrii, dacă domină o atmosferă  încărcată,  relaţii  încordate,  violenţă,  copiii  ajung 

să  aibă  tulburări  de  comportament.  Aceştia  suferă  carenţe  afective  şi  din  cauza 

faptului că stau mult timp singuri, părinţii fiind ocupaţi , iar când vin acasă nu au timp 

sau  răbdare  să  stea  de  vorbă  cu  copiii.  O  formă  de  agresiune  este  deci  şi  lipsa 

interesului  faţă  de  copil.  Alături  de  carenţa  afectivă  este  frecventă  şi  carenţa 

educativă care se manifestă în medii defavorizate şi care sunt surse de agresivitate. 

La  polul  opus,  dar  la  fel  de  dăunătoare  este  şi  severitatea  exagerată  şi  părinţii 

supraprotectori. Din prima categorie fac parte părinţii ce pretind de la copii mai mult 

decât sunt aceştia capabili, exigenţă ce provoacă elevilor irascibilitate şi agresivitate în 

raport cu sarcinile  şcolare, deoarece  acasă,  fiind  ţinut din scurt,  refulează  la  şcoală. 

Din  a  doua  categorie  fac  parte  părinţii  care  manifestă  o  dragoste  exagerată,  sunt 

supraprotectori. Copilului  i  se permite  să  facă orice, astfel  că  în mediul  şcolar nu  se 

poate adapta sarcinilor date,  regulilor, disciplinei, autorităţii. 

Părinţii  sunt  pentru  copii  adevărate   modele  de  conduită,  pe  care  aceştia  le 

preiau  prin  imitaţie  şi  învăţare,  acţionând  conform  modelului  oferit,  căci  puterea 

exemplului  e  mare.  Poţi  să‐i  oferi  copilului  un  munte  de  norme  de  conduit, 

convingerea o va da  tot modelul  (copiii  crescuţi  în  critici  învaţă  să condamne;  copiii 

crescuţi în toleranţă învaţă să fie răbdători). 

În  programul  „Educaţi  aşa!”  există  printre  altele  şi  întrebarea:  „cum  pot  părinţii 

influenţa comportamentul copilului în aşa fel încât ei să nu aibă nici o problemă?”. Nu este 

indicat să se instituie un stil autoritar de educaţie. Copiii nu trebuie să tremure pentru ca 

educaţia să aibă efect. Este vorba de preîntâmpinarea simplelor încălcări ale regulilor care 

ar  putea  cauza  probleme  de  comportament  şi  probleme  de  educaţie.  Acest  curs  oferă 

părinţilor  mai  multă  siguranţă  şi  încredere  în  situațiile  când  laudă  sau  recompensează 

copilul pentru ce a făcut bun şi când îi atrag atenţia că face ceva inacceptabil. Părinţii 

care sunt siguri de sine şi au o încredere mai mare în ei, oferă copiilor de asemenea 

mai multă siguranţă şi încredere, acest lucru fiind util în educarea copiilor. 

Cadrul teoretic al metodei „Educaţi aşa!” este conceput conform teoriei învăţării 

sociale  şi  se  bazează  pe  comportamentul  învăţat  de  copil,  acesta  dezvoltându‐și  un 

întreg repertoriu de comportamente.   Această teorie de învăţare porneşte de la ideea 

că  fiecare  copil  simte  nevoia  de  a  i  se  acorda  atenţie,  respectiv  atenţie  individuală. 

Atenţia acordată întăreşte procesul de însuşire a comportamentului pozitiv. A ignora 

înseamnă a nu acorda atenţie unui comportament neadecvat şi ca urmare acesta  „se 

stinge”. Nu i se va acorda copilului atenţie (pozitivă) atunci când el  încearcă să atragă 

atenţia cu un comportament neplăcut. 

Folosirea materialelor auxiliare, aferente acestui  curs, a  filmelor  (,,Aprecierea  şi 

acordarea atenţiei”, „Stabilirea limitelor”, „Izolarea şi pedepsirea”), dar şi a exerciţiilor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ediția I / 2019                                                                                      SIMPOZION INTERJUDEȚEAN  

 

 212

(„Cum  să  ne  lăudăm  copiii”,  „Fierbinte‐rece”,  „Semaforul”,  „Cum  să  spunem  nu”, 

„Exerciţii  de  izolare”,  „Ce  aş  face  eu?”),  conduce  la  îmbunătăţirea  sau  chiar 

modificarea comportamentului părinţilor faţă de copii. 

Fixarea  comportamentului  unui  copil  se  realizează  acordându‐i  acestuia  atenţie 

pozitivă  (oferirea  de  recompense,  laude)  sau  atenţie  negativă  (manifestată  sub  forma 

certurilor  şi  a  mustrărilor).  Întotdeauna  recompensele  îl  stimulează  pe  copil  să  repete 

prestaţia  respectivă.  Unii  copii  preferă  atenţia  negativă  în  defavoarea  indiferenţei 

părinţilor.  Comportamentul  nedorit  al  copilului  poate  fi  eliminat  prin  neacordarea  de 

atenţie, însă acest fapt  are efectul aşteptat dacă acesta este combinat cu recompensarea 

comportamentului dorit. Un aspect de care orice  părinte  trebuie  să  ţină  cont  este  că 

toate  comportamentele  copiilor  pot  fi  „înăbuşite”  dacă  sunt  ignorate,  chiar  şi  cele 

pozitive  dorite.  Cu  alte  cuvinte,  dacă  atunci  când  copiii  prezintă  un  comportament 

dorit şi acceptat şi nu sunt consecvent lăudaţi sau recompensaţi, există o mare şansă ca 

acel  comportament  să  fie  înăbuşit  şi  copilul  să  adopte  apoi  un  comportament  negativ. 

Astfel, într‐o manieră sau alta, el ştie să capteze atenţia părinţilor. 

Recompensele  şi  pedepsele  sunt  procedee  pe  care  părinţii  le  adoptă  des  în 

educaţia  copiilor.  Problema  este  că  foarte  mulţi  dintre  aceştia  nu  folosesc  aceste 

procedee  sistematic  sau  consecvent  sau  pun  prea  mare  accent  pe  influenţa 

comportamentului  negativ.  Sunt  părinţi  care  adoptă  astfel  de  procedee  într‐un 

moment  nepotrivit,  ignoră  comportamentul  dorit  sau  recompensează 

comportamentul  nedorit  cu  un  zâmbet. Dacă  se  pune  accentul  pe  comportamentul 

negativ, atunci pot apărea urmări ca: 

‐ efectul tratamentului pedagogic lasă de dorit (recompensarea şi lăudarea 

comportamentului dorit /acceptabil are un efect mai bun decât criticarea 

şi pedepsirea comportamentului nedorit/ inadmisibil); 

‐ imaginea faţă de sine a copilului este influenţată negativ. 

 

Exemplu: 

„Tata nu vrea să  îl  lase pe Andrei  (doi ani) să se  joace cu acvariul cu peşti pentru că 

este periculos. Copilul  insistă. Mama, „bună”,  în  loc să fie fermă şi pe aceeaşi poziţie 

cu tatăl, îl lasă pe copil, ba mai şi pledează pe lângă soţ ca să cedeze. Prima greşeală. 

Soţul cedează. Altă  greşeală. Peste câteva zile, Andrei trebuie să iasă cu tata în oraş, 

cu maşina. Tata încearcă să îl aşeze în scaun şi să‐i lege centura. Andrei nu vrea. Tatăl 

insistă, iar copilul începe să plângă. Acesta, fiind în întârziere şi neputând să îl lase pe 

Andrei singur în casă, îl leagă în scăunel cu forţa, îi explică că altfel nu se poate, „nu ar 

pleca maşina” şi conduce atent „cu un ochi  la copilul” care se foieşte în scaun şi urlă 

pentru  că  nu  suportă  ca  tatăl  să‐i  impună  ceva,  iar mama  nu  e  prin  preajmă  să  îl 

„susţină”. După ce conduce în stres tata ajunge la destinaţie, unde îl aşteaptă mama 

care,  fără  nici  un  alt  comentariu,  fără  să  întrebe  ce  s‐a  întâmplat,  îl  ia  pe micuţ  în 
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braţe  şi  începe  să  îl  aline.  După  greşeala  din  ajun,  când  a  subestimat  autoritatea 

tatălui, acum ar fi avut o bună ocazie să repare ceva, dar, în loc să‐i spună, „îmi pare 

rău că ai plâns, dar tata a avut dreptate. Chiar dacă nu‐ţi place, în maşină toată lumea 

poartă  centura de  siguranţă, altfel maşina nu porneşte. Data viitoare, dacă  refuzi  şi 

faci scandal, rămâi acasă”. Preferă însă să‐l aline, de parcă tata ar fi vinovat. Mama a 

comis a doua greşeală. Andrei învaţă că plânsul o face pe mamă să cedeze, iar mama 

în face pe tata să cedeze şi aşa se pune în mişcare lanţul slăbiciunilor.” 

 

Acest  exemplu  întăreşte  cele  expuse  anterior.  Dacă  tratezi  pedepsele  şi 

recompensele  cu  inconsecvenţă  şi  în  mod  contradictoriu,  atunci  toate  acestea  vor 

duce la confuzia sau încăpăţânarea copilului şi bineînţeles la neînţelegerea regulilor şi 

limitelor. 

Vizionând filmuleţul „Aprecierea şi acordarea atenţiei”, desprindem următoarea 

idee:  acordarea  atenţiei  este  extrem  de  importantă.  Procedând  astfel  atunci  când 

copilul  se  comportă  bine,  stimulăm  repetarea  mai  des  a  acestui  comportament 

(exemple: lăudându‐l, mângâindu‐l pe cap, făcându‐i cu ochiul, arătându‐i interes sau 

bătându‐l pe umăr). Unii părinţii le acordă atenţie copiilor – fără să vrea – chiar atunci 

când aceştia manifestă un comportament inacceptabil. Dacă le ţinem predici sau dacă 

începem  o  discuţie  despre  acel  comportament  (,,ţi‐am  spus  de  atâtea  ori  să…”) 

înseamnă că le acordăm atenţie negativă. Astfel copilul va ajunge să repete şi mai des 

acel comportament nedorit. 

Din  exerciţiul  „fierbinte‐rece”  trebuie  să  învăţăm  că  „îndrumarea pozitivă”  este 

mai plăcută şi că te ajută să îţi atingi mai repede scopul decât „îndrumarea negativă”. 

La  fel  se  întâmplă  şi  în  relaţia  părinte  –  copil.  Lăudându‐l  şi  acordându‐i  atenţie 

copilului aveţi mai mult succes decât certându‐l şi pedepsindu‐l. Îndrumându‐l în mod 

pozitiv, copilul capătă o mai mare încredere în sine. Dacă îl îndrumaţi în mod negativ, 

încrederea  lui  în  sine  se  diminuează.  Există  mai  multe  modalităţi  eficiente  de  a 

reacţiona atunci când copiii nu  ascultă (modalităţi de stabilire a limitelor). Una dintre 

acestea este ca părinţii să spună „nu” sau să stabilească interdicţii. Important este să 

fie consecvenţi. 

Majoritatea  părinţilor  consideră  că  acest  lucru  este  prea  dificil  (,,Nu  merge  în 

cazul  copilului  meu,  doar  am  încercat  de  atâtea  ori”).  Foarte  importantă  este,  de 

asemenea, maniera   în care aceştia reacţionează. O altă modalitate de a reacţiona la 

un  comportament  inacceptabil  este  ignorarea.  Aceasta  înseamnă  că,  de  fapt,  că 

părintele nu reacţionează la purtarea copilului (priveşte în altă parte, nu‐şi  întrerupe 

activitatea, iese din cameră, „nu‐ aude” sau „copilul devine invizibil”). Ignorarea nu va 

da roade dacă părintele răsplăteşte copilul în vreun fel anume (dacă ignoră faptul că 

se uită la televizor, aceasta nu înseamnă că el se va uita mai puţin: dimpotrivă). 
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O  altă  formă  de  pedeapsă  este  confiscarea  unui  lucru  care  îi  place  copilului 

(acesta joacă fotbal  în cameră,  iar mama îi  ia mingea după ce l‐a avertizat de câteva 

ori). În cazul acestei forme de pedeapsă este important: 

‐ să o aplicaţi imediat după ce aţi constatat fapta; 

‐ pedeapsa să se potrivească cu fapta; 
‐ să fiţi consecvent: faceţi ce spuneţi: spuneţi ce faceţi. 

Se întâmplă de multe ori ca părinţii să întâmpine destule probleme  în relaţia cu 

copiii lor. Deşi l‐au avertizat de atâtea ori, i‐au interzis sau l‐au pedepsit, totuşi copilul 

continuă să facă acelaşi lucru pe care ştie că nu are voie să‐l facă. În asemenea cazuri 

intervine izolarea, înlocuirea pedepselor corporale cu „izolarea” sau „confiscarea unui 

lucru  care place  copilului”,  fiind de multe ori  o  soluţie  benefică  în  schimbarea unor 

comportamente ale acestuia. 

Întăresc  afirmaţia  că  un  copil  învaţă  mai  mult  din  recompense  decât  din 

pedepse.   Modalităţile  de  evitare  a  pedepsei  prin  schimbarea  situaţiei  sau  prin 

aprecierea  şi  răsplătirea  comportamentului  dorit,  de  exemplu:  închiderea  cutiei  cu 

dulciuri,  fixarea  numărul  de  programe  TV  care  pot  fi  vizionate,  limitarea  jocurilor 

video, conduc la înlăturarea unui comportament inacceptabil al copilului. 

O modalitate eficientă de a acorda atenţie lucrurilor bune pe care le fac copiii este 

să li se promită o recompensă, însă în acest curs, când folosim cuvântul „recompensă”, 

ne  referim  la  toate  acele  lucruri  care  îi  fac  plăcere  copilului  (exemple:  să  meargă  la 

culcare cu o jumătate de oră mai târziu, să i se permită să vizioneze un anume program 

la televizor, să se joace cu părinţii, să se plimbe cu bicicleta, să pescuiască, să le citească 

ceva părinţilor, bunătăţi, fructe, (mici) cadouri şi eventual bani de buzunar). 

Parcurgând  acest  program  pot  afirma  cu  încredere  că  grădiniţa  este  instituția 

care oferă educaţie, ea are rol de a oferi sprijin atât copiilor cât şi părinţilor. 

Activităţile desfăşurate  în grădiniţă  reprezintă  terenul unor  relaţii educative din 

care  se  remarcă  beneficiari  copiii  alături  de  părinţii  lor  şi  de  educatori  care, 

conlucrând împreună se simt importanţi şi valorificaţi. 
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BUNE PRACTICI ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR  

EXTRAȘCOLARE ÎN COLABORARE CU FAMILIA 

 

 
Prof. VOICU ANA

Grădinița cu PN Nr. 1 Răzvad, Dâmbovița 

 

 

Implicarea  părinţilor  în  educaţia  copiilor  s‐a  dovedit  a  fi  benefică  pentru  copii. 

Părinţii  care au participat  şi  sprijinit grădinița  la diverse activităţi,  continuă să  ţină o 

strânsă  legătură  cu  cadrele  didactice  observând  progresele  făcute  de  către  copii. 

Cunoscând faptul că au acest drept de a participa la activităţi organizate de grădiniță, 

ei vor deveni interesaţi şi bucuroşi să‐şi aducă aportul la educaţia micuţilor, care vor fi 

beneficiari direcţi. 

Legătura  familie‐grădiniță  este  posibilă  și  poate  da  roade  prin  furnizarea  către 

părinţi  în mod  repetat  a  informaţiilor  accesibile  cu  privire  la  viaţa  şi  activitatea  din 

cadrul grădiniței, a obiectivelor ce se urmăresc în procesul instructiv‐educativ. 

Este  important pentru personalul grădiniței şi pentru părinţi să  fie conştienţi de 

faptul  că  implicarea  părintelui  este  esenţială  pentru  rezultatele  la  învăţătură, 

comportamentul şi atitudinea copiilor, fără să se ţină cont de venitul părinţilor, nivelul 

de educaţie şi statutul lor de angajat. 

Părinții  pot  avea  multe  întrebări  despre  programul  din  grădiniță. De  aceea  nu 

trebuie  să‐i  înlăturăm,  deoarece  copilul  pe  care îl  educăm  este  copilul  lor.  Dreptul 

părinților este de a lua parte la activitățile copiilor.  

În  mediul  rural  pentru  a  mării  frecvența  copiilor  în  grădiniță,  părinții  trebuie 

încurajați să o  viziteze,  să‐i  cunoască  programele  desfășurate,  dar  și  să  se  simtă 

bineveniți. Dacă părintele va fi mulțumit de ceea ce  i se oferă, această mulțumire se 

va transmite și copilului, și el va fi bucuros să o frecventeze. 

Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale 

și  se  descoperă pe  sine,  este  instituția  cea mai  stabilă,  responsabilă  de păstrarea  și 

dezvoltarea tradițiilor culturale.  
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Vârsta  preșcolară este,  fără  îndoială,  temelia  educativă  a  întregii  vieți. Datorită 

vârstei mici, educația preșcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire 

și educație, formează temelia întregii vieți de mai târziu. 

Implicarea  tuturor  în  realizarea  unei  unități  de  cerințe va duce  implicit  la  o 

educație  corectă  a  copiilor,  la  evitarea  erorilor  în  educație  și  la  soluționarea 

problemelor care apar. 

Părinții sunt partenerii și colaboratorii educatoarelor în educație și nu specialiști. 

Părinții  pot  da  o  mână  de  ajutor  efectiv  în  grădiniță. Trebuie să utilizăm 

aptitudinile  deosebite  ale  părinților.  Dacă un părinte  este  muzician  putem  să‐l 

implicăm în activități prin realizarea unui moment deosebit pe parcursul zilei. 

O atmosferă deschisă și prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale 

și etnice, dar va preveni și abandonul școlar. O legătură deosebită între educatoare și 

părinți v‐a duce la o relație deosebită între copii și educatoare. 

Părinții  sunt  principalii  colaboratori  și  parteneri  ai  grădiniței  în  ceea ce privește 

educația  moral‐civică  a  copiilor  preșcolari.  Experiența  pedagogică  demonstrează  că 

reușita  integrării  sociale  depinde  în  mare  măsură  de  calitatea  formării  grupului  de 

copii,  a  relațiilor  dintre  ei  și  a modului  în  care  se  supune  grupului  (respectă munca 

colegilor care sunt de serviciul zilnic  la grupă, să nu strice  jucăriile,  lucrările colective 

pe care le realizează). 

Participarea  părinților  la  unele  activități  ale  grădiniței  (șezători,  vizite,  excursii, 

activități comune, lecții deschise, expoziții ale copiilor) și chiar implicarea acestora în 

organizarea, desfășurarea lor le vor permite o mai bună cunoaștere a particularităților 

propriilor copii, a dificultăților pe care aceștia le întâmpină în activități. 

Implicarea  părinților  în  activitățile  școlare  ale  copiilor  pot  merge  și  până  la 

implicarea lor în activitățile extrașcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, 

dar și prezentarea unor obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România. 

Un părinte  se  poate  considera  împlinit  atunci  când  împreună  cu  grădinița  ori 

școala  reușesc  să  educe  copilul  astfel  încât  el  să  aprecieze  munca,  să  fie  util  în 

societate. 

Dialogul dintre familie și educatoare este benefic, fie că se desfășoară cu fiecare 

familie  separat,  fie  că  se  desfășoară  în  cadrul  ședințelor  cu  părinții,  el  contribuie  la 

desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv‐educativ pentru ca: 

‐ modul de viață al familiei este modul de viață al copilului; 

‐ familia este modelul pe care copilul îl imită; 

‐ comunicarea intrafamilială  sprijină  dezvoltarea  psihofizică  a  copilului  și 

formarea personalității; 

‐ ședințele cu părinții și dialogul individual educatoare‐părinte contribuie la 
formarea viitorului adult. 
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Educaţia unui copil nu se realizează doar într‐un cadru formal, în cadrul grădiniţelor 

și a școlilor, ci și prin activităţi extracurriculare și extrașcolare. Implicarea tuturor copiilor 

preșcolari  și  a  cadrelor  didactice  în  astfel  de  activități  pune  în  valoare  talentele  și 

capacitățile acestora  în diferite domenii,  nu neapărat  în  cele prezente  în  curriculumul 

național.  În  cadrul  grădiniţei  activităţile  pot  fi  variate:  de  la  ateliere  de  pictură, 

concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite 

la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii.   

Parteneriatul grădiniță‐familie, acțiunile comune desfășurate, continuarea muncii 

educatoarei de către părinți,  implicarea acestora  în acțiunile organizate  în grădiniță, 

transformarea  unor  deprinderi  în  obișnuințe,  de  această colaborare, beneficiar  este 

copilul  care  treptat  prin  modul  de  comportare  va  scoate  în  evidență  rezultatele 

acestui parteneriat. 

Activitatea  cu  părinții,  ca  parteneri,  pentru  a  asigura  dezvoltarea  copilului  în 

programul educativ din grădiniță, poate deveni un start bun pentru a crea părinților 

respectul  de  sine,  încredere  în  competențele  lor,  făcându‐i  mai  buni.  Parteneriatul 

grădiniță‐familie se referă la construirea unor relații pozitive între familie și grădiniță, 

la o unificare a sistemului de valori  care poate avea un efect benefic asupra copiilor 

atunci când aceștia văd educatoarea sfătuindu‐se cu părinții.  

Prin  toate  activitățile  realizate  în  grădiniță  urmărim  să‐i  facem  pe 

copii să deosebească binele de rău, să știe ce se cuvine și ce nu se cuvine să facă, să fie 

toleranți atât cu ei cât și cu cei din  jur. De  la simple cunoștințe și  fapte de viață să‐i 

determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative,  să‐i  învățăm ca nu pot 

să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalți. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de  

activități  de  tot  felul  care  favorizează  abordarea  și  participarea  familiilor  în  centre. 

Ideile  activităților  concrete  care  au  contribuit  sunt:  în  principal  organizarea  de 

activități  extracurriculare,  întâlniri  ale  părinților  cu  tutori,  ateliere  de  lucru, 

coexistență  după  școală,  activități  școală,  să  transmită  pliante  și  broșuri  părinților, 

acțiuni  de  instruire,  activități  de  joc,  întâlniri  oficiale  și  participarea  informală  la 

întâlniri  în  clasă,  discuții  personale,  grupuri  de  discuții,  reuniuni  regulate,  excursii, 

petreceri, povești, jocuri. 

Părinţii  au  fost  captați  de  şcoală  prin  forme  variate  de  activităţi  extraşcolare, 

determinându‐i  să  adere  la  ideea  de  colaborare  activă,  acceptând  rolul  de  factor 

răspunzător  în  devenirea  propriului  copil.  Părinții  care  au  participat  la  activitățile 

extrașcolare și‐au exprimat aprobarea  și interesul față de educația dată de școală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul 

părinţilor care au încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i‐a determinat să‐şi schimbe 

radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 
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Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, 

părinţii  simţindu‐se utili, prezentând  în acest  fel un  interes mai mare pentru  şcoală. 

Activităţile  extraşcolare,  sunt  atractive  la  orice  vârstă.  Ele  produc  bucurie,  stârnesc 

interes,  facilitează  acumularea  de  cunoştinţe,  chiar  dacă  necesită  un  efort 

suplimentar. 

Orice  activitate  școlară  poate  deveni  extrașcolară  prin  prelungirea  ei  într‐un 

context exterior școlii. Părinții  sunt puși astfel  în  fața unei game variate de activități 

care  sunt  toate  foarte  atrăgătoare  și  tentația de  le  face  loc  tuturor  este mare. Deși 

părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează 

despre  diferite  opțiuni,  acceptul  copilului  este  cel  care  îi  ajută  să  se  implice  și  să 

obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare 

își manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 
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FAMILIA, DINCOLO DE CUVINTE 

 
Prof. înv. preșc. ȘTEFĂNESCU RALUCA

Grădinița cu PP Nr.2 Târgoviște
Prof. înv. preșc. VOICU AURELIA 
Grădinița cu PP Nr.2 Târgoviște 

 

 

„Familia  este  prima  școală  a  copilului,  exercitând  o  influență 

foarte  adâncă,  încât  urmele  acesteia  rămân,  uneori,  întipărite 

pentru toată viața în profilul moral‐spiritual al acesteia.”  

 

 

Dincolo  de  a  fi  doar  un  loc  de  satisfacere  sau  împlinire  a  nevoilor  personale, 

materiale, fizice sau de natură spirituală, familia adevărată este și un loc de exersare a 

iubirii și a răbdării, a iertării și a dăruirii. Familia trebuie să constituie locul cel mai drag 

și  apropiat  al  sufletului  uman,  oaza  de  liniște  și  de  confort  atât de  necesară  vieții 

umane, într‐o lume tot mai frământată. 

Copilul  de  azi,  tânărul  de mâine  și  adultul  din  viitor,  trebuie  să  fie  pregătit  în 

familie și în școală cum să muncească, cum să se dăruie cu pasiune pentru afirmarea 

sa deplină. 

Bucuria de a lucra în echipa este a noastră. Și… iată ce a ieșit: 

‐ Împodobim bradul 

‐ Sărbătorim ziua României 

‐ Îl așteptăm pe Moș Crăciun  

‐ Îl așteptăm împreună pe iepurașul de Paște.  
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Autorii declară că materialele prezentate în volum le aparțin şi că nu încalcă drepturile 
intelectuale ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,conform 

legislației în vigoare, atât pentru forma, cât și pentru conținutul volumului de față. 

 


