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  În societatea contemporană, o condiție esențială în derularea procesului instructiv educativ, în 

sistemul de învățământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele și posibilitățile 
oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul cerințelor 
dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, ținzându-se spre modernizarea metodelor de 
predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a formelor de colaborare, de cooperare dintre 
diferitele instituții educative. Învățământul preșcolar trebuie să realizeze educația preșcolară având ca 
funcție majoră formarea și dezvoltarea personalității copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu 
posibilitățile și dotările sale, în interesul său și al comunității sociale. 

  Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru 
atingerea scopurilor educaţiei, ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, aceasta fiindu-i 
suport, în care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din comportamentul profesorilor şi 
al elevilor, precum şi din condiţiile generale şi specifice ale acţiunii educative.  

     Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi 
societate atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e 
important e că toate sunt direcţionate şi canalizate asupra copilului. 
                    Faptul că micul preşcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă 
faptul că în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit.  
         Profesorii din invatamantul prescolar, cu preponderenta cei care activeaza in mediul urban, 
au inceput in ultimii ani sa se confrunte cu o serie de dificultati create de faptul ca unii copii stiu sa 
foloseasca un calculator, cunosc toate personajele dintr-o serie de desene animate, la care au acces si 
care, de cele mai multe ori, nu sunt alese in concordanta cu varsta si cu nevoile sale de cunoastere, insa 
nu stiu cum arata un animal de curte, nu au capacitatea de a-si concentra atentia asupra memorizarii unor 
aspecte din activitatile didactice la care iau parte fiind destul de stangaci in a-si forma deprinderi si 
obisnuinte alimentare sanatoase , sau pe cele vestimentare, de igiena. 
                    Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului 
orăşean. Aici fiind foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la 
un grup de congeneri. Pentru mediul sătesc, grădiniţa nu îndeplineşte aceeaşi funcţie, deoarece aici 
copilul dispune de o comunitate închegată, dar ea are un important rol de asigurare a unui start şcolar 
bun.Totuşi şi la sat, acolo unde copilul petrece foarte mult timp în grădiniţă, funcţia de socializare este 
foarte importantă. Grădiniţa răspunde deci unor funcţii educative foarte diferite în funcţie de mediul în 
care ea se află, de aceea poate că şi curriculum educativ ar trebui să poată ţine seama de aceasta. 
                   Şcoala este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă 
abilităţi, formează competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o 
comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, 
autorităţile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.  
                   În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o 
identitate specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. 
Familia însăşi există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu 
aceştia, integrează schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei. Familia, pentru 
copil, este reprezentată de acei oameni cu care locuieşte în acelaşi spaţiu şi care participă la satisfacerea 
nevoilor lui, dar şi de oamenii importanţi pentru părinţi în al căror spaţiu copilul merge des şi unde are 
tabieturile sale.  Casa copilului este mediul în care copilul creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este locul de 



odihnă şi retragere, locul explorării şi al construcţiei de sine. Casa este un „corp matern”, un spaţiuintim 
pe care copilul nu-l împarte decât cu oameni foarte apropiaţi afectiv, care îşi lasă amprenta asupra 
devenirii lui: părinţii, fraţii şi bunicii. Toţi ceilalţi vin şi pleacă străduindu-se să deranjeze cât mai puţin.  
              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.  
             Parteneriatul  grădiniţă – familie - comunitate se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie, grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic 
asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. 
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. 
                Când copilul vine pentru prima dată la grădiniţă, apar multe necunoscute atât pentru el, cât şi 
pentru părinţii săi. Dacă, mai ales, nu au avut mai înainte un alt copil la grădiniţă, părinţii pot avea multe 
întrebări de pus. Nu trebuie ţinuţi părinţii departe de activităţile grădiniţei. Copiii pe care îi pregătim 
sunt, la urma urmei, copiii lor. 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, trebuie 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 şi în 
aceste cazuri este indicat să fie susţinuţi de o figură familiară, părinţii sau bunicii fiind încurajaţi să stea 
împreună cu el în grădiniţă, în primele zile, până ce copilul se adaptează. 
                Părinţii se vor simţi mult mai implicaţi dacă sunt făcuţi să înţeleagă programul grădiniţei, 
modul şi raţiunile după care el este alcătuit, dacă sunt făcuţi să se simtă parte importantă în activităţile ce 
au loc. Se planifică întâlniri cu părinţii, poate şi alte rude vor dori să ia parte. Este bine să se organizeze 
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 măsură ce părinţii îşi împărtăşesc ideile şi 
sentimentele, se pot afla mai multe de la ei şi despre ei. 
                Pot fi organizate pentru părinţi lectorate despre nutriţie, dezvoltarea copilului, probleme 
speciale ale copilăriei (suptul degetului, enurezis etc.); o dată ce înţeleg problemele şi cum pot contribui 
la rezolvarea lor, părinţii pot oferi un sprijin substanţial. Un ceai, o cafea şi câteva gustări simple pot 
relaxa atmosfera, întâlnirile devenind prieteneşti, cu un caracter mai puţin formal. 
                Contactul cu părinţii se menţine pe tot parcursul anului şcolar. Este preferabil să fie organizate 
mai multe întâlniri scurte cu părinţii decât o dată pe an, o adunare lungă şi plictisitoare. Contactul cu 
părinţii se menţine şi prin scrisori ori telefoane. Câteva cuvinte schimbate cu părintele dimineaţa, când 
îşi aduce copilul la grădiniţă, pot fi uneori şi suficiente, şi eficiente. 
                  O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă 
pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul 
nevoii pe care o are copilul de a fi în societate.  
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