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          Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât 
evoluţia beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor- beneficiarii indirecţi Pe fondul 
schimbărilor pe care le traversează societatea românească, în încercarea de căutare şi cristalizare 
a identităţii, şcoala are un rol primordial în refacerea identităţii sociale şi valorizarea 
potenţialului uman, în concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul 
educaţiei:  identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a 
responsabilităţilor fiecărui factor;  susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de 
dezvoltarea educaţiei;  stabilirea setului de valori care să orienteze evoluţia societăţii şi a 
educaţiei sale.  

       Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală-comunitate locală. 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. 

         Forme de organizare ale relaţiei şcoală-familie .În ceea ce priveşte relaţia dintre şcoală şi 
părinţi cele mai frecvente forme de organizare a acestei relaţii sunt :  

- Şedinţele cu părinţii  

- Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi  

- Organizarea unor întâlniri cu părinţii  

- Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative  

- Voluntariat  

- Asociaţiile de părinţi. 

          La nivelul şcolii, părinţii sunt implicaţi în mai mult tipuri formale de organizare: 
1.Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi 2. Consiliul clasei 3. Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală 4.Comitetul de părinţi ai clasei .Conform noii legi a 
educaţiei, relaţiile dintre instituţiile şcolare şi familiile elevilor îmbracă noi dimensiuni formale:  
in Art. 14 se stipulează că : MEN proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în 
domeniul educaţiei şi prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinţilor. - 
Părinţii se pot implica şi în alegerea disciplinelor din curriculum la decizia şcolii. 

       Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi 
pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculum la decizia şcolii. Programele şcolare pentru 
disciplinele/domeniile de studiu,respectiv modulele de pregătire opţionale se elaborează la 
nivelul unităţilor de învăţământ” şi prin consultarea structurii asociative a părinţilor.  

     Conform legii, învăţământul preuniversitar este centrat pe beneficiari, iar toate deciziile 
majore vor fi luate atât prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor primari (Consiliul 
Naţional al Elevilor) şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi 
terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor.  

         Şcoala, alături de alte instituţii care funcţionează în comunitate este direct influenţată de 
nivelul de dezvoltare comunitară. Dezvoltarea comunitară - urmăreşte astfel promovarea „binelui 



comun” încurajează sentimentul de apartenenţă al individului la aceasta şi-l face responsabil de 
dezvoltarea ei. Din această perspectivă, dezvoltarea comunitară poate fi definită ca un proces 
social prin care indivizii dintr-o comunitate se adaptează tot mai bine la aspectele specifice ale 
unei lumi în permanentă schimbare. În esenţă, dezvoltarea comunitară vizează:  crearea unei 
comunităţi puternice, active, unite, capabile să-şi identifice şi să-şi rezolve problemele fără 
intervenţia unor factori din afara ei;  cooperarea locuitorilor în rezolvarea unor probleme care le 
afectează existenţa;  oamenii îşi asumă responsabilităţi pentru destinul comunităţii în care trăiesc, 
sunt mândri de comunitatea lor;  comunitatea este solidară cu membrii ei, mai ales cu cei aflaţi în 
dificultate;  existenţa controlului comunitar. 

        Dezvoltarea şcolii către o şcoală comunitară trebuie privită din cel puţin două perspective: 
aceea a eforturilor depuse de către comunitate în ansamblu în scopul dezvoltării (nivel crescut al 
investiţiilor, venituri bune pe cap de locuitor, investiţii în infrastructură în general şi în 
infrastructura şcolii etc.); eforturi depuse de către şcoală în scopul adaptării la cerinţele 
comunităţii. 

       Relaţia şcoală-comunitate locală este influenţată de o mulţime de factori:  mediul social al 
comunităţii (urban, rural, aşezare geografică etc.);  gradul de cultură, nivelul studiilor populaţiei 
din comunitate care influenţează şi viaţa şcolii;  profesiile dominante din societate, care pot 
deveni modele pentru copii şi pot influenţa orientarea şcolară şi profesională;  dezvoltarea 
economică şi tehnologică a comunităţii,  percepţia şcolii în comunitate. O şcoală dezvoltată într-
o comunitate este motorul dezvoltării comunitare. 

       Şcoala trebuie să fie deschisă la nevoile comunităţii, să identifice acele domenii în care 
poate dezvolta parteneriate comunitare: alternative de petrecere a timpului liber pentru copii şi 
tineri, activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor 
sărace etc. O şcoală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale 
beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate, cu oameni pregătiţi şi motivaţi. 
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