
IMPLICAREA FAMILIEI ÎN PROIECTELE EDUCAŢIONALE 

 

                                                           Inf. Constantin Valentina Irina 
                                                               Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra – Neamț 

 
 

 Pe parcursul activităţii şcolare şi extraşcolare, prin demersurile pe care le întreprindem, 
urmărim formarea capacităţilor intelectuale şi abilităţilor practice, educarea elevilor potrivit 
cerinţelor vieţii sociale. 

Creşterea copiilor  revine părinţilor. Ei asigură condiţiile materiale şi climatul afectiv şi 
moral al acestora. Şcoala trebuie să faciliteze integrarea socială, spirituală şi economică, prin 
valorizarea maximă a fiecărui individ, prin stimularea aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor de 
personalitate, dar şi prin ghidarea părinţilor în adoptarea unor metode educative concordante în 
beneficiul copiilor. 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 
oricât de competenţi ar fi educatorii. 

Şcoala şi familia trebuie să se susţină şi să se completeze reciproc, să devină parteneri în 
educaţia copiilor. 

Consider că realizarea unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali este o 
necesitate, iar implicarea  părinţilor în activităţi este mai mult decât necesară. 

Încă din clasa I,  se stabilește contactul între şcoală şi familie, din care profităm şi noi, 
cadrele didactice, şi părinţii, fiind o colaborare pe care am cultivat-o cu perseverenţă pentru a 
menţine unitatea de cerinţe în educaţia copiilor.  

 La prima ședință, părinţii au fost rugaţi să completeze, cu sinceritate şi responsabilitate, 
un chestionar din care aflăm primele informaţii despre problemele familiale, problemele 
deosebite ale copilului: de sănătate, de atitudine, comportamentale, dar şi despre aşteptările 
părinţilor în ce priveşte şcoala. 
  Am iniţiat apoi un parteneriat cu părinţii, intitulat sugestiv “Învăţăm să fim părinţi de 
şcolari” cu următoarele obiective: 
           -  să formăm  familia în spiritul ideii de partener egal în educaţia copiilor; 
           - să convingem părinţii să investească în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 
ansamblu; 
           - să implicăm  părinţii în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; 
           - să creăm un mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru a stimula  învăţarea 
spontană a copilului; 
           - să iniţiem acţiuni în care părinţii să achiziţioneze informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii. 

Proiectul s-a desfăşurat pe întreg parcursul clasei I, a implicat pe lângă părinţi, bunicii, 
medicul şcolar, asistenta medicală, poliţistul de proximitate. Întâlnirile s-au desfăşurat lunar şi au 
cuprins o tematică de interes, după cum urmează: „Să ne cunoaştem copiii!”, „Ce ne place şi ce 
nu ne place la copilul nostru”, „Mai bine previi decât să te îmbolnăveşti”, Ne pregătim de 
serbare”, „Familia şi copilul”, „”Drepturile copilului şi responsabilităţile adultului”, „Cum 
reacţionăm când ne supără copilul”, „E ziua copiilor!”, „Ora bilanţului”. 

După prezentarea unor materiale suport, părinţii au fost provocaţi la dialog. Împreună am 
ajuns la concluzia că respectul, politeţea, bunătatea, sinceritatea, asumarea responsabilităţilor, 
dragostea faţă de frumos, toleranţa spiritul de dreptate sunt trăsături la a căror formare, familia 
are o contribuţie deosebită. Am dezbătut şi teme care îi învaţă pe părinţi să se comporte cu copiii 
lor pentru a le dezvolta trăsături pozitive de caracter. 



Acţiunile parteneriatului au constituit momente optime de conştientizare şi mobilizare a 
părinţilor, au permis schimbul de idei şi opinii, au făcut posibilă întrepătrunderea experienţei 
parentale cu cea  a educatorilor. În unele situaţii au determinat o reconsiderare a atitudinii atât a 
părinţilor, cât şi a cadrelor didactice în raport cu unii elevi, sau cu clasa de elevi în anumite 
situaţii.  

Unul dintre părinţi spunea odată că pentru meseria de părinte nu te pregăteşte nici o 
facultate şi acestei opinii s-au alăturat şi ceilalţi. Au fost foarte interesaţi de lectoratele 
desfăşurate pe parcursul colaborării noastre. Am folosit prezentările PPT pentru unele teme, 
precum: “Cum să ne cunoaştem şi să ne înţelegem copiii”, “Puterea exemplului din familie”, 
“Tema pentru acasă -  o provocare pentru elevi, învăţători, părinţi”, etc. 

 În încheierea activităţilor, am folosit poveşti cu tâlc. Exemple: „Legenda celor 8 
minute”, „Tu cât câştigi pe oră?”, „Rugăciunea unui copil”, „O cafea?”, „Poveste lucrurilor 
importante”, „Bătrânul şi nepotul”, etc. Am dorit să evidenţiem faptul că cea mai mare bogăţie a 
părinţilor o reprezintă copiii, dar şi nevoia copiilor de a petrece timp cu părinţii lor, de a 
desfăşura activităţi împreună. De aceea, părinţii trebuie să-şi organizeze astfel timpul încât să 
satisfacă această necesitate. De asemenea, părinţii au conştientizat că reprezintă primele exemple 
de viaţă pentru copii, care le copiază gesturile, limbajul, comportamentele. 

Părinţii au fost atraşi în proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul clasei sau în 
parteneriat cu terţi pe parcursul întregului ciclu primar.  

În clasa I, proiectul educaţional „La mulţi ani, iubită mamă!”, s-a derulat pe parcursul a 
două săptămâni şi s-a finalizat cu omagierea mamelor. Prin implicarea tăticilor, am reuşit să 
realizăm un calendar pentru mămici care a fost înmânat acestora într-o activitate cultural-
educativă. Fiecărei luni din an i-a fost rezervată o pagină ce a cuprins gânduri dedicate mamelor 
din citate celebre, fotografiile copiilor născuţi în luna respectivă şi un spaţiu pentru fiecare copil 
unde a scris  cu mânuţa sa o urare, pentru mămica lui. Implicarea emoţională, atât a copiilor cât 
şi a părinţilor, a fost maximă. 
               Proiectele educaţionale dedicate celebrării unor personalităţi importante ale culturii 
româneşti au implicat, de asemenea, părinţii atât în faza de pregătire, dar şi în finalizarea lor. 
Putem exemplifica: „Pe urmele lui Ion Creangă – Mărţişorul literaturii pentru copii”, „Mihai 
Eminescu – poetul nepereche”, „Să învăţăm de la personajele lui Caragiale!”. Aceste proiecte s-
au desfăşurat pe perioade de timp  prestabilite şi s-au încheiat cu programe cultural-artistice ce 
au scos în evidenţă înclinaţii, aptitudini ale elevilor, au dezvoltat spiritul de echipă, de 
colaborare, interesul şi motivaţia pentru activitatea şcolară, pentru cunoaştere. Părinţii şi-au 
cunoscut copiii în contexte deosebite. 
             Toate proiectele educaţionale care au presupus excursii tematice şi care s-au desfăşurat 
cel puţin o dată pe an, au implicat părinţii atât în pregătire, organizare, cât şi finanţare. Stabilirea 
tematicii s-a realizat împreună cu familiile elevilor. Am stabilit apoi traseul şi obiectivele pe care 
le urmăream. Am ajutat elevii să se informeze şi să realizeze portofolii pe care le-au prezentat şi 
dezbătut în grup. Putem exemplifica: „În ţinutul zimbrului”, „Credinţă, istorie, artă şi cultură” 
„Natură, istorie, cultură” „Pe meleaguri sucevene”. Aceste proiecte s-au finalizat prin realizarea 
unor jurnale cu impresii, schiţe şi desene, expoziţii cu suveniruri achiziţionate de copii, CD-uri 
cu fotografii, filmuleţe. 
 Implicarea părinţilor în organizarea şi realizarea unor activităţi extraşcolare: vizite, 
drumeţii, concursuri, serbări, sărbătorirea unor evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii 
(serbarea abecedarului, încheierea claselor primare, zilele şcolii), confecţionarea unor măşti şi 
costume de carnaval, pregătirea lucrărilor pentru expoziţia „Armonii de toamnă” sau a celor 
pentru „Târgul de mărţişoare” face din cei trei parteneri: elevi, părinţi, învăţător, o echipă, 
favorizează cunoaşterea reciprocă, aprecierea efortului şi rezultatelor, constituie o nouă 
experienţă de învăţare pentru fiecare. Astfel, părinţii se simt utili, iar interesul acestora pentru 
şcoală creşte, colaborarea devine mai intensă. 
            Părinţii au fost încântaţi să se implice în proiecte ce au vizat formarea deprinderilor de 



lectură, de dezvoltare a interesului şi motivaţiei copiilor pentru textul tipărit, pentru carte, în 
general. 
             Meseriile unor părinţi ne-au ajutat să derulăm  proiecte educaţionale referitoare la 
protecţia şi securitatea copiilor.  
             Astfel, părintele poliţist la circulaţie s-a implicat în activităţile din proiectul „Micul 
pieton” ce au avut drept obiectiv conştientizarea respectării cu stricteţe de către fiecare copil a 
regulilor de circulaţie, ştiindu-se faptul că în afara şcolii, unii copii se joacă fără supravegherea 
părinţilor, circulă pe stradă, pe drumurile publice, fără se fie însoţiţi de adulţi. Prin autoritatea 
profesiei, i-a învăţat pe copii să cunoască şi să aplice regulile de circulaţie, le-a explicat urmările 
grave ale unei clipe de neatenţie, i-a implicat într-un concurs de artă plastică pe teme rutiere, dar 
şi într-un concurs „Cine ştie regulile de circulaţie, câştigă!” 

           Combaterea violenţei fără violenţă şi inocularea spiritului de toleranţă în 
comportamentul celor mici, implicarea cât mai multor factori în acţiune rămân obiective 
permanente. De aceea, am iniţiat proiectul educaţional „Copilărie fără violenţă” în parteneriat 
cu poliţistul de proximitate, cunoscut elevilor din clasa noastră, fiind părintele unuia dintre ei. 
Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul  a cinci luni, cu acţiuni lunare. Din tematică exemplificăm: 
„Despre violenţă şi prevenirea ei”, ,,Ştim să fim buni colegi?”, „Cine sunt prietenii mei?”, 
etc. În urma derulării acestor acţiuni s-a constat îmbunătăţirea stării disciplinare a elevilor, 
diminuarea manifestărilor de violenţă în limbaj şi comportament. 

            La începutul clasei a IV-a am iniţiat proiectul educaţional „Adio, clase primare!” De-a 
lungul anului şcolar, elevii au avut de răspuns unor teme propuse în proiect, după cum urmează: 
„Cine sunt eu?”, „ Amintiri din prima zi…”, „ Eu şi colegii mei…”, „ Lecţia cea mai 
frumoasă”, „ M-am bucurat nespus…”, „Zi cu…ghinion”, „Cel mai bun prieten”, „ Am învăţat 
de la doamna învăţătoare”, „ Vise pentru…viitor!”,  „Gânduri pentru colegii mei…”, „Gânduri 
pentru doamna învăţătoare…”. Copiii au realizat eseuri pe care le-am adunat înt-un potofoliu 
tematic. Am selectat ideile cele mai potrivite fiecărui copil şi am realizat câte un diapozitiv, într-
o prezentare PPT, pentru fiecare elev. În fiecare diapozitiv  am inserat, în oglindă, fotografia din 
clasa I şi pe cea din clasa a IV-a. În partea a doua a materialului am reconstituit drumul parcurs 
în clasele primare prin fotografii, prezentând cronologic evenimentele mai importante la care 
elevii au participat şi rezultatele deosebite pe care aceştia le-au obţinut. 

             Produsul final a constat într-un material pe suport electronic în realizarea căruia  am 
fost sprijiniţi de familie. La cursul festiv, organizat la finele clasei a IV-a, fiecare familie a primit 
un DVD în amintirea claselor primare. Implicarea emoţională a copiilor şi familiilor acestora a 
condus la desfăşurarea unor acţiuni de calitate, cu urmări pozitive în educaţia elevilor. 
     Pe parcursul celor patru ani  ai claselor primare, am încercat să conştientizăm părinţii 
că investiţia în educaţie este una profitabilă, care niciodată nu va da faliment şi să ne facem din 
familie un aliat  pentru o acţiune educativă profundă şi de durată. 

    Potrivit  feedback-ului, părinţii au văzut în noi un prieten, un colaborator, un om  care-i 
poate ajuta, îi poate sfătui, cu care se poate consulta în formarea personalităţii copiilor lor. 
 

 


