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 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. 

Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia 
parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă 
şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea 
idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este 
îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară. 

                                                                       
 
 Motto: 
     “ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai 

mare măsură, dacă voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă 
îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

                                                                                      Din Child’s Appeal 
 
   Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale 

stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. 
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită 

prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea 
actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, 
iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei 
interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ 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. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a 

cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este 
extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul 
le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea 
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia 
oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile 
oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, 



memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii 
se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, 
trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, 
nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei 
de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l 
ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea 
cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca 
viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu 
sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul 
este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. 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. A fi părinte este ceva 
înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. 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. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are 
aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine 
intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna 
intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de 
competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o 
poartă copiilor. 

De aceea 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 toţi 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 pasioneză, iar parinţii 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 pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte 
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului 
educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi 
condus de persoane pregătite în mod special pentru acest lucru.  

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. 

 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de 
informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi 
a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare 
a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este 
cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să 
aleagă singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi 



semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar 
dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al 
copilului. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. 
Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, 
dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi 
factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia 
venind să o completeze pe a celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
 introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
 oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
 creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
 îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină 

partener, să joace unele roluri sociale; 
 îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea 

mediului de existenţă; 
 stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
          Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl   are 

asupra dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor; 
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
f. conecta familiile cu membrii şcolii;  
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind 

aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru 

motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 
a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se 

petrece în afara şcolii;  
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale 

elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale 
părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala;  

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au 
dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

 În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a 
părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar 
secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală 
asupra educaţiei copiilor. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 
determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. 
Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, 
misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale 
curriculum-ului şcolar având în vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de 



problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau 
coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 
stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În 
sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce 
pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se 
adapteze rapid şi eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui 
restul instituţiilor care au misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. 
Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi 
implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de 
bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" de a cărei armonie generală depinde 
dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în ajutorul pe care trebuie să îl dea 
şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza astfel de temelie 
şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub influenţa societăţii 
şi în special a familiei. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale 
şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări 
şcolare). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate 
ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să 
identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile 
educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-familie este 
determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 
viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă 
acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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