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Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Pietrari 
Obiectiv general: prevenirea violenței în mediul școlar și familial prin participarea părinţilor la 
activităţile desfăşurate în parteneriat cu şcoala până la sfârşitul anului şcolar 2018- 2019 
Grup ţintă: părinţii elevilor clasei a II-a 
Beneficiari direcţi: părinţii  
Beneficiari indirecţi: copiii, şcoala, comunitatea  
Obiective specifice: 
- realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător;  
-înlăturarea factorilor perturbatori in cadrul comunicării şcoală-familie;                                                             
-creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 
- schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 
-cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
-învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 
părinţi – învăţători.  
Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare părinte – învăţător- elevi, prevenirea 
violenței în mediul școlar și familial. 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: rapoarte, chestionare pentru părinţi, grile de monitorizare, 
fişe de evaluare .  
Parteneri implicaţi: Persoane din comunitate, Comitetul de părinţi 
Modalităţi de popularizare:  prin intermediul părinţilor. 
LISTA DE ACTIVITĂŢI 
 1.Vă invităm să ne vedeţi clasa!         
 2.Obligaţiile părinţilor, obligaţiile şcolii. 
 3.Cunoaşte-ţi copilul cu părţile lui bune şi rele!                                                                                 
 4.Violenţa în rândul copiilor . 
 5.Să ne bucurăm împreună ! 
 6.Relaţia părinte- copil, problemă rezolvată ? 
 7.Îmi ajut colegii? 
Impactul parteneriatului asupra părinţilor , şcolii, copiilor 
Impactul asupra părinţilor. Părinţii vor înţelege că este necesar: 
-să ajute voluntar în activitatea didactică;  
-să susţină motivaţia pozitivă a copilului pentru învăţarea şcolara; 
-să fie un factor important în educarea copilului; 
- să analizeze critic viaţa şcolară şi să intervină cu soluţii; 
-din colaborarea şcoală –familie ambele părţi au de câştigat. 
Rezultate scontate: 
-Numărul crescut al părinţilor participanţi la sedinţele cu părinţii pe clasă ; 
-Ameliorarea sub aspectul disciplinei elevilor; 
-Ajutor material venit din partea părinţilor; 
-Numărul crescut al parintilor care îşi ajută copiii la efectuarea temelor; 
-Receptivitatea părinţilor la asigurarea achiziţionării rechizitelor necesare; 
-Participarea părinţilor la amenajarea clasei; 
-Gradul ridicat de responsabilitate  din partea părinţilor;  
-Îmbunătăţirea comunicării părinte- copil, cât si părinte- învăţător. 
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