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,,Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să 
gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea 
supremă a vieţii lor”.  (Albert Einstein) 

 
 
Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității 

umane a fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare, 
realizat în contextul existenței sociale a omului, fiind o condiție necesară pentru dezvoltarea, 
perpetuarea și progresul societății așa cum o cunoaștem. 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. Familia este un factor important 
și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea în fața societății, a fericirii lor și a 
vieții copiilor. 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. Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt familia și școala. 
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 
estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului. Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, 
prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi 
atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le 
foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile 
şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 

 instituţiile educaţiei: familie, școală și comunitate; 
 agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale; 
 membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei); 
 influențele educative  exercitate la anumite momente asupra copilului; 
 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 



Părinții, copiii şi comunităţile se influențează puternic unii pe alţii.  Mediul în care trăiesc 
părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea, 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii.  Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 
o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei 
şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Tot în familie se 
formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă’’. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce 
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Între familie şi 
şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe 
şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru 
şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 
succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia 
organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv şi pentru  formarea unui om apt să contribuie 
la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de 
învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este 
numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie: teoria profesionalismului şi teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică profesională. Teoria 
schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un  câştig  personal, un salariu asigurat, o 
competiţie restrânsă. Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca 
făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: părinţii sunt parteneri ai şcolii, 
eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt 
responsabili legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de 
avantajele unei astfel de colaborări. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt 
directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul 
moral-civic propus de şcoală (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, 
corectitudine)  găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste.  

Parteneriatul școală-familie-comunitate este dat de colaborare între personalul școlii și familii, 
membrii comunității, organizații (companii, biserică, biblioteci, servicii sociale) pentru a 
implementa programe și activități care să ajute pe elevi să reușească. 

Așadar, în jurul elevilor se creează o comunitate de suport care începe să funcționeze în 
contextul în care părinții, elevii și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe alții parteneri. 
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