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Deoarece copilul îşi petrece marea majoritate a timpului de la vârsta de 2 ani, la grădiniţă 
şi şcoală, colaborarea dintre acestea şi familie trebuie să fie strâns legată. Această colaborare 
trebuie să fie strânsă legată, încă din momentul în care părintele aduce copilul la grădiniţă. O 
colaborare se referă la schimbul de informaţii dintre educatoare şi părinte, părintele fiind prima 
legătură a copilului cu educatoarea. Părinţii 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.  

 Un prim pas în această colaborare, sunt şedinţele cu părinţii, şedinţe care se organizeză 
lunar şi discuţiile sunt stabilite de educatoare, dar pot fi propuse şi de către părinţi.  Pentru a afla 
interesele părinţilor, la prima şedinţă se pot aplica chestionare, care arată ce şi-ar dori părinţii, în 
activitatea din grădiniţă. Părinţii pot ajuta atunci când este vorba despre activităţi 
extracurriculare, cu srijin în deplasări, pot ajuta în procurarea unor materiale didactice, la 
activităţile practice, pot acorda sprijin în organizarea excursiilor, în organizarea unor mese 
festive cu diferite ocazii,etc. 

.Colaborarea grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
grădiniţă, care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia văd educatoarea 
sfătuindu-se cu părinţii. După părerea mea, relaţiile de colaborare între grădiniţă şi familie, 
constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. Cred că implicarea familiei în 
activităţile preşcolare este în beneficiul copiilor, al membrilor familiei, al calităţii educaţiei. 
Participarea familiei aduce beneficii afective şi fizice  pentru toţi cei implicaţi. 
             Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor  respect de sine, 
încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Părinţii ajută foarte mult, atunci când vin şi 
participă la activităţi împreună cu copiii. Cei mici se bucură şi se simt în largul lor, atunci când 
părinţii sunt alături de ei, când lucrează împreună. Tot atunci, educatoarea poate vedea mai bine 
comportamentul celor mici, atunci când se află alaturi de părinţi, deoarece comportamentul lor se 
schimbă când au alături un membru al familiei. Este foarte important în momentul în care se 
vorbeşte despre deplasări, să contăm  pe anumiţi părinţi, deoarece este foarte greu să 
supraveghezi copii în afară grădiniţei. Părinţii trebuie să fie permanent informaţi în legătură cu  
evoluţia copilului la grădiniţă,  însă sunt părinţi care  nu sunt interesaţi de ceea ce face copilul în 
fiecare zi sau de ceea ce ştie la grădiniţă. Iar acest lucru afectează copilul, pentru că se vede în 
activitatea sa, că prezintă foarte  multe lipsuri din cauza neinteresului părinţilor. 

                Pentru ca parteneriatul să fie cât mai eficient, este necesar ca părinţii să fie implicaţi în 
luarea deciziilor importante, totul pentru binele copiilor. 


