
Proiect SCOALĂ-FAMILIE 

Să prevenim abandonul şcolar 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 Orbeni 

 
 

Nr.de înregistrare  
 
Director,                                                                                                                 Iniţiator, 
Prof. Drâmbă Nicuţa Minodora                                                                     prof. înv. Gălăţanu Gabriela 
 
 

Proiect educaţional 
 
 
 

 

 

 
Educaţia e şansa ta! 

 
Ce mai face copilul tău? 
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   Grup ţintă: părinţii elevilor din clasa I de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Scurta; 

 

 

Argument: 
 

             În goana timpului, în stresul zilnic,ne găsim din ce în ce mai puţin timp să ne 

aplecăm asupra nevoilor ,sentimentelor,intereselor copiilor noştri. 

             Comunicarea în familie ar simţi un progres vizibil dacă părinţii s-ar implica mai 

mult în înţelegerea nevoilor psihologice ale copilului. A fi părinte este ceva înnăscut. 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 depăşiţi de situaţie.  

   Cea mai mare dorinţă a tuturor copiilor este de a li se da atenţie, de a desfăşura 

activităţi împreună cu părinţii. In acelaşi timp, pentru majoritatea părinţilor, a ajunge să-

i înţeleagă pe copii, reprezintă o lucrare de o viaţă întreagă, pentru că fiecare copil este 

diferit într-un mod unic.  

 Consider că informarea părinţilor despre efectele propriilor comportamente 

asupra copilului, de către specialişti în domeniul educaţiei, poate contribui la prevenirea 

efectelor negative ale acţiunilor educative.  
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 In viaţă, nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va 

trebui să îşi aleagă singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil 

în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute dacă, prin aceste activităţi de consiliere , 

părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi 

comportamentul tipic al copilului.  

 

   Scop:-creşterea calităţii comunicării părinte-copil; 

 

   Obiective: 

-sensibilizarea părinţilor cu privire la înţelegerea nevoilor copilului; 

-dobândirea de către părinţi a capacităţii de a gestiona eficient timpul în favoarea 

copilului; 

-identificare barierelor în comunicarea părinte – copil; 

-informarea şi educarea părinţilor în vederea prevenirii conflictelor; 

-sprijinirea părinţilor de toate vârstele şi toate categoriile sociale în demersul lor de 

îndrumare a copiilor către maturitate; 

 

Durata:- decembrie2018-iunie 2019 
                4 şedinţe interactive;  
 
  Tipuri de activităţi: 
-întâlniri interactive; 
-dezbateri; 
-vizionări de filme educative; 
 
   Metode şi tehnici: conversaţia,observarea,dezbaterea,expunerea,chestionarul; 
 
   Evaluarea: 
                   - interesul manifestat de părinţi pentru aceste activităţi; 
                     -modificarea comportamentului, a atitudinii, a rezultatelor şcolare 
înregistrate de  elevi ca o consecinţă a activităţilor desfăşurate; 
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Calendarul activităţilor 
Nr.crt.	 Activitatea	 Modalităţi	de	realizare Data	 Responsabil/

Participanţi	
1.	
	
	
	

Să	ne	cunoaştem	!	  Administrarea chestionarului 
pentru părinţi; Fişa	părinţilor; 
 Prezentare referat Educaţia	 în	
viaţa	noastră;  
Realizare Posterul	educaţiei - ce 

este educaţia şi roadele ei, cum se 
pot implica părinţii în activităţile 

educaţionale.	

Decembrie	
2018	

Prof.	înv.	
Gălăţanu	
Gabriela	

Părinţii	elevilor	
clasei	I	

2.	
	
	

Părinţi	implicaţi,		
elevi	motivaţi	

 Activităţi comune părinţi-copii 
 Dezbateri pe teme : -

identificarea nevoilor 
social-emoţionale ale 
copiilor; 

 -dezvoltarea abilităţii de 
interpretare a unor 
fapte(cauze,factori); 

 -dezvoltarea abilităţii de 
a depista situaţiile de 
criză prin care trec copiii; 

Februarie		
2019	

Prof.	înv.	
Gălăţanu	
Gabriela	

Părinţii	elevilor	
clasei	I	

3.	
	
	

Motivaţia	pentru	educaţie		  Activităţi prin care să argumen-
teze importanţa motivaţiei pt. 
învăţare şi educaţie;  
 Echipele primesc scurte studii 

de caz cu situaţii în care părinţii 
sprijină sau nu educaţia copiilor. 

 Relaţia dintre şcoală şi familie 
din perspectiva celor şase 
întrebări motivaţionale: Ce? De 
ce? Cu cine? Când? Unde? Cum? 
Scurte dezbateri. 

Aprilie	
2019	

Prof.	înv.	
Gălăţanu	
Gabriela	

Părinţii	elevilor	
clasei	I	

4.	 Jurnal	de	impresii	  Dezbateri;
 Păreri şi impresii la terminarea 

clasei I 
 Sfaturi pentru vacanţa de vară; 
 Discuţii libere. 
  

Iunie	
2019	

Prof.	înv.	
Gălăţanu	
Gabriela	

Părinţii	elevilor	
clasei	I 

 

 


