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   Pentru a disemina experienţa noastră directă de lucru cu şcolile şi părinţii din cadrul campaniei 

UNICEF „Hai la şcoală!”
   Din nevoia de a face vizibile bunele practici în lucrul cu părinţii din şcoli dezavantajate  

socio-economic şi a disemina experienţa, „know-how”-ul şi rezultatele obţinute

   Din necesitatea de a oferi şcolilor interesate de construirea parteneriatului şcoală-familie  

un pachet de resurse: definiţii de lucru, idei de activităţi concrete, validate în practică

    Din dorinţa de a face cunoscute experienţele şcolilor, eforturile depuse de acestea şi comunităţile  

din care fac parte, de a auzi vocea beneficiarilor - pentru că multe lucruri frumoase s-au întâmplat  

în şcolile cu care am lucrat!

Ghidul se adresează în primul rând consilierilor 
şcolari chemaţi să joace un rol activ în 
construirea parteneriatelor şcoală-familie. 
„Părinţii în şcoala mea“ este un ghid în care 
consilierii şcolari au oportunitatea de a găsi 
structura unui astfel de program educaţional 
adresat părinţilor din zone defavorizate 
socio-economic, exemple de bună practică, 
idei de activităţi şi instrumente de lucru. 

Ghidul este, de asemenea, util şcolilor 
interesate de construirea eficientă a 
parteneriatului şcoală-familie. Directorii, 
diriginţii, cadrele didactice, mediatorii şcolari 
pot înţelege mai bine dinamica, barierele, 
beneficiile parteneriatelor şcoală-familie, 
precum şi necesitatea regândirii rolului 
pe care îl are fiecare pentru 
construirea şi implementarea 
eficientă a acestora.

Ghidul se adresează şi 
părinţilor (din medii 
dezavantajate socio-economic, 
dar nu numai) care pot găsi 
aici informaţii despre un 
posibil program de activităţi  
la care sunt invitaţi să 
participe şi să construiască, 
alături de şcoală şi cadrele 
didactice, succesul şcolar  
și pentru viață al copiilor. 

Formatorii din domeniul învăţământului 
preuniversitar sau al educaţiei adulţilor, 
cercetătorii, decidenţii politici pot identifica 
aici bune practici pe baza cărora am formulat 
recomandări cu privire la necesitatea 
considerării parteneriatelor şcoală-familie ca 
priorităţi educaţionale. Printre acestea precizăm: 
includerea în curricula de formare iniţială şi 
continuă a personalului didactic, directorilor, 
consilierilor şcolari, a aspectelor teoretice şi 
mai ales practice, care ţin de parteneriatele 
şcoală-familie, stimularea dezvoltării abilităţilor 
şi atitudinilor consilierilor şcolari de a se 
implica pro-activ în colaborarea cu familia şi 
comunitatea.
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1. De ce am creat acest ghid?

2. Cui se adresează ghidul?



Evidenţele cercetărilor internaţionale 
sunt coerente, pozitive şi convingătoare. 
Când şcoala, familia şi comunitatea încep 
să colaboreze, elevii primesc cu adevărat 
suportul necesar pentru a avea succes 
în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că 
dezvoltarea şi implementarea unor astfel de 
parteneriate îmbunătăţesc: 

• prezenţa la şcoală a elevilor
• performanţa şcolară a acestora 
• relaţia familie-şcoală
•  sprijinul din partea comunităţii de care 

şcoala are nevoie 
 (Jordan, Orozco, Averett, 2001; Henderson,  
Mapp, 2002; Boethel, 2003, 2004)

Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în 
educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai 
bine cerinţelor şcolare, iar şcoala se dezvoltă. 
(Henderson, Mapp, 2002; Henderson, Mapp, 
Johnson, Davies, 2007) 

În plan educaţional, cu efecte directe asupra 
scăderii abandonului şcolar, câştigul copiilor 
este spectaculos (Epstein, Voorhis, 2001 apud 
Pushor, 2007). Astfel că, elevii obţin rezultate 
mai bune la şcoală, înregistrează rate de 
promovabilitate mai mari. 
De asemenea, cresc şansele elevilor de 
finalizare a studiilor la timp. Există o 
probabilitate mai mare de „accesare“ a 
învăţământului post-secundar ca urmare 
a creșterii motivației pentru învățare și de 
valorizare a acesteia. 

3.  De ce este necesar ca şcoala şi familia  
să colaboreze? 
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Epstein et. al. (2009) vorbeşte despre 6 tipuri de 
programe de implicare a părinților:

1. Parenting
2. Comunicare
3. Voluntariat
4. Învățare acasă
5. Negociere a deciziilor
6. Parteneriate cu comunitatea

Ce alţi indicatori de succes şcolar al copiilor se 

îmbunătăţesc prin implicarea părinţilor? 

    Frecvenţă regulată la şcoală

 Abilităţi sociale mai bune

 Adaptare mai bună la mediul şcolar

  Un sentiment mai accentuat al competenţei personale  

şi eficienţei în învăţare
  Implicare mai mare în activităţile şcolare

 Credinţă mai ridicată în împortanţa educaţiei

(Henderson & Mapp 2002, Hoover-Dempsey 2005 apud 

Pushor, 2007)

Parteneriatele sunt relaţii de colaborare între 

personalul şcolii şi membrii familiei, ai comunităţii, ai 

diferitelor organizaţii (de afaceri, biserica, biblioteci, 

servicii sociale, medicale, educaționale etc.) pentru a 

implementa programe şi activităţi care să-i ajute pe 

elevi să reuşească. (Bryan 2003, 2005; Epstein 1995)
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4.  CARE SUNT BARIERELE PARTENERIATELOR
Rezultatele studiilor arată că părinţii cu venituri 
mici participă mai puţin la activităţi în şcoli 
decât cei cu venituri mai mari. Barierele pe 
care le întâmpină părinţii cu venituri mici în a fi 
prezenţi la şcoală şi a se implica în activităţi de 
parteneriat şcoală-familie sunt: 

  Bariere materiale, de natalitate: resurse 
financiare limitate, dificultăţi legate de 
transport“ responsabilitatea de a creşte mai 
mulţi copii, grija pentru cei în vârstă etc.

  Bariere psihologice: lipsa de încredere a 
părinţilor în propriile capacităţi cauzată de 
lipsa studiilor, ei nu se percep ca fiind capabili 
să-i ajute pe copii în activităţile şcolare. 

  Bariere care ţin de cultura organizaţională 
a şcolii

•  atitudinea profesorilor. Uneori aceştia nu 
valorizează implicarea părinţilor, nici opiniile 
acestora, percep părinţii ca împiedicând 
activităţile şcolii, fac judecăţi negative despre 
implicarea acestora. Profesorii interpretează 
slaba implicare a părinţilor cu venituri mici ca 
lipsă de interes, deşi cercetările arată că aceşti 
părinţi doresc succesul copiilor lor. De multe 
ori, profesorii subapreciază eforturilor părinţilor 
atunci când aceştia se implică. 

•  climatul şcolar. Percepţia diferenţelor 
educaţionale şi de expertiză între profesori  
şi părinţi conduce la relaţii inegale  
profesori-părinţi, profesorii folosesc uneori  
un limbaj şi termeni inadecvaţi (în mod 
conştient sau inconştient) pe care părinţii nu-i 
înţeleg şi astfel se îndepărtează de şcoală.

(Van Velsor, Orozco, 2007)

Modelele propuse de literatura de 
specialitate subliniază următoarele tipuri de 

programe pentru implicarea, în general, a 

părinților în parteneriatele cu şcoala:  
1. programe de mentorat
2. centre ale părinţilor
3.  membri ai familiei/comunităţii  

ca asistenţi ai profesorilor
4. programe de voluntariat
5. vizite acasă
6. programe de educaţie a părinţilor
7.  parteneriate şcoală-comunitatea de 

afaceri
8.  părinţii şi membrii comunităţii implicaţi în 

managementul şcolii (lb. engleză  
“site-based management”)

9. programe de tutorat
(J. Bryan, C. Holcomb-McCoy, 2007)
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Strategiile uzuale de 
implicare a părinţilor 
presupun participarea 
acestora în activităţi realizate 
în clasă, în excursii, la 
bibliotecă etc. Pentru părinţii 
din zone dezavantajate, 
adese cu venituri mici, este 
necesară însă o abordare 
mai largă şi strategii care 
să aibă în vedere cultura 
comunităţii şi abilităţile 
părinţilor de a contribui la 
educaţia propriilor copii. 
Le prezentăm în cele ce 
urmează: 

  Cunoaşterea familiilor copiilor
•  Uneori, profesorii ştiu puţine lucruri  

despre părinţi, fiind necesară inițierea unei 
comunicări pro-active cu părinții. 
A reuşi să cunoşti părinţii înseamnă mai 
mult decât a-i invita să se implice, înseamnă 
a face eforturi active de a ajunge la ei. 
Cercetările arată că atunci când se fac astfel 
de eforturi reale, nivelul socio-economic şi 
nivelul educaţional al părinţilor devin factori 
secundari în dorinţa lor de a participa la viaţa 
şcolii. 

  Cunoaşterea comunităţii 
•  Identificarea liderilor comunităţii şi liderilor 

părinţilor (părinţii respectaţi în comunitate) 
care pot facilita conexiunile cu şcoala.

•  A învăţa despre comunitate înseamnă a 
cunoaşte organizaţiile şi agenţiile care pot 
oferi ajutor familiilor. Uneori profesorii nu 
sunt conştienţi de aceste resurse şi nu pot 
sprijini suficient părinţii în accesarea acestor 
surse de suport.

•  Ajutor oferit părinţilor. Părinţii cu venituri 
mici se luptă să asigure nevoile de bază 
ale familiei. Ei pot fi sprijiniţi prin trimiteri 
către servicii medicale, stomatologice, de 
consiliere etc. De asemenea, poate fi oferit 

în cadrul şcolii un program educaţional de 
suport care să răspundă nevoilor părinţilor 
(comunicarea, stima de sine, rezolvarea 
conflictelor, importanţa educaţiei, consilierea 
carierei, marketingul personal, modalităţi 
de identificare a unui loc de muncă, 
antreprenoriatul etc.).

    Formarea pentru profesori
Pe lângă serviciile oferite părinţilor uneori 
sunt necesare programe de formare pentru 
personalul din şcoli. Temele pot varia, iar 
consilierul şcolar poate fi catalizatorul acestui 
proces prin identificarea celor mai relevante 
teme pentru fiecare şcoală în parte (analiză de 
nevoi), pentru că şi profesorii pot simţi nevoia 
de a învăţa cum să comunice cu părinţii, iar 
părinţii şi liderii comunităţii îi pot ajuta pe 
profesori să integreze cultura comunităţii în 
procesul educaţional.

  Utilizarea capitalului cultural al părinţilor 
Este important ca personalul şcolii să 
îmbrăţişeze cultura părinţilor. 

Aceasta înseamnă valorizarea capitalului social 
al părinţilor, a modului în care aceştia văd 

5.  Strategii de implicare a părinţilor  
în educaţia copiilor
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lumea şi în care pot contribui la activităţile 
şcolii, indiferent de nivelul lor educaţional. 
Ceea ce presupune mutarea accentului de la 
deficitul pe care îl are familia, la punctele tari 
ale acesteia şi recunoaşterea expertizei pe care 
familiile diferite o au pentru succesul copiilor 
lor. Spre exemplu, părinţii pot furniza informaţii 
esenţiale despre stilul de învăţare al copiilor, 
despre alte abilităţi de viaţă pe care aceştia le 
au, pot identifica nevoi ale copiilor şi modalităţi 
de a răspunde acestor nevoi. Consilierul şcolar 
poate facilita procesul de autocunoaştere a 
părinţilor. Acesta va respecta punctele tari, 
va afirma nevoia părinţilor de a se implica în 
educaţia copiilor, va celebra noile metode şi 
acţiuni de implicare a părinţilor în viaţa şcolii. 
Valorizarea contribuţiilor familiei înseamnă că 
personalul şcolii învaţă nu doar de la părinţi, 
ci şi de la reprezentanţi ai familiei extinse: 
mătuşi/unchi, bunici sau vârstnici respectaţi în 
comunitate. (Van Velsor, Orozco, 2007)

Una dintre premisele creării parteneriatului 
şcoală-familie este să reuşim să angajăm părinţii 
şi şcoala într-o relaţie autentică şi pozitivă. În 
acest mod, părinţii devin parteneri activi şi nu 
doar spectatori la procesul educaţional și la ce 
se întâmplă în școală.

ANGAJAREA părinţilor este văzută ca implicare 
motivată şi diferă foarte mult de simpla 
participare. Spre exemplu, atunci când părinţii 
asistă la serbarea copiilor, vorbim despre 
participare. Însă atunci când părinţii contribuie 
cu mici idei la construirea decorului, costumelor, 
scenariului spectacolului sau creează modalităţi 
de premiere şi se implică în organizarea 
evenimentului, atunci putem vorbi de angajare. 
Angajarea presupune ca cel implicat să devină 
parte esenţială a procesului, nu pentru că 
trebuie, ci pentru că îi pasă şi doreşte. În acest 

fel, autoritatea este împărtăşită, scopurile şi 
eforturile sunt comune, iar beneficiile reciproce 
(Pushor, Ruitenberg, Jeynes, 2005).

CONSILIEREA asigură realizarea acestui 
cadru de angajare/implicare prin principiile, 
metodele şi abilităţile specifice ale celor care o 
implementează. În consecință, consilierea este 
o soluție pentru parteneriatul şcoală-familie. 
Parteneriatul nu se produce instantaneu, ci 
presupune o lungă călătorie la finalul căreia 
școala și familia câștigă. Cu alte cuvinte, găsesc 
rezolvarea fabulei lui Alexandru Donici, „Racul, 
broasca și o știucă“, în care partenerii, deși au cele 
mai bune intenții, trag sacul cu grâu în direcții 
opuse. În urma activităţilor de consiliere, şcoala 
şi familia reuşesc să pună în comun resursele pe 
care le deţin pentru a construi împreună viitorul 
educaţional şi profesional al copiilor.

6.  CONSILIEREA PĂRINŢILOR - SOLUŢIE  
ÎN CONSTRUIREA PARTENERIATELOR  
ŞCOALĂ FAMILIE

    Părinţii au abilităţi şi talente, iar odată 
cu descoperirea şi valorificarea lor, creşte 

încrederea în ei înşişi şi în abilitatea lor de a-şi 

sprijini copiii în activităţile şcolare. 
    Colaborarea cu familia ajută şcoala şi părinţii 

să dezvolte un consens în ceea ce priveşte 

comportamentele dezirabile, astfel încât copiii 

să primească un mesaj noncontradictoriu de la 

şcoală şi de acasă. 
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Una dintre ideile de bază ale consilierii, din 
perspectivă constructivistă, este aceea că orice 
persoană este invitată să-și descopere resursele 
necesare pentru a face faţă schimbărilor pe 
care le doreşte în viaţă. În ceea ce priveşte 
părinţii, sarcina consilierului este de a-i sprijini 
să identifice resursele personale, punctele tari 
şi posibilităţile de acţiune pentru schimbările 
dorite. În ceea ce priveşte şcoala, consilierul va 
încuraja profesorii să dezvolte relaţii pozitive 
cu părinţii, iniţiind şi oferind modele de 
comunicare şi interacţiune cu aceştia. 

 

Care sunt abilităţile şi atitudinile consilierului 
școlar necesare în lucrul cu părinții? 

 să ofere suport şi încurajări celorlalţi

  să comunice clar şi deschis, să asculte activ

  să ofere feedback pozitiv

  să lucreze în echipă

   să dezvolte rețele de suport

  să prevină situaţiile de criză

  să dea dovadă de comportament etic

  să organizeze în portofolii documentele 
specifice lucrului cu părinţii

  să inspire respect, încredere şi înţelegere

  să aibă o atitudine pozitivă faţă de viaţă

  să încurajeze manifestarea independenţei  
şi iniţiativei părinţilor 

Principiile care stau la baza construirii unei 
relații de colaborare şcoală-părinţi sunt:
ÎNCREDEREA. Construirea unui mediu 
securizant atât în planul relațiilor cu părinții 
cât și în cel al organizării spațiului. Încrederea 
reciprocă se construiește cu argumente fără a 
depăşi limitele respectate şi asumate reciproc.
RESPECTUL PENTRU PĂRINȚI. Abilităţile, 
valorile, interesele părinților vor fi evidenţiate 
în mod necondiţionat, fără a încălca regulile de 
comunicare stabilite de comun acord.
VALORIZAREA PĂRINȚILOR. Cadrul pentru 
afirmarea pozitivă a părinților este construit 
prin înțelegerea, corectitudinea, empatia 
şi neutralitatea consilierului școlar. Este 
important ca ajutorul să nu creeze dependenţa 
părintelui, ci să activeze elemente (lb. engleză 
„empowerment”) care să-l ajute pe părinte 
să poată rezolva în viitor, prin resurse proprii, 
situații dificile.
ABILITAREA PĂRINȚILOR. Este necesar 
ca metodele şi tehnicile de consiliere să fie 
centrate pe identificarea punctelor tari şi a 
resurselor pentru depăşirea situaţiilor critice în 
relaţia părinte-copil-şcoală, cu efecte concrete 
în ceea ce privește autoresponsabilizarea și 
autodezvoltarea părinților.
COMUNICAREA EFICIENTĂ. Tipurile de limbaj 
verbal, nonverbal, paraverbal sunt adecvate 
nivelului de înţelegere al părinţilor. Se utilizează 

Studiile au identificat 18 comportamente de 

rol necesare parteneriatelor care sunt în acelaşi 

timp specifice consilierii şcolare, printre care: 

      sprijin pentru familii, părinţi, comunitate de 

a organiza programe de suport pentru elevi

 colaborare cu diferite servicii comunitare

  oferire de workshop-uri şi seminarii  

pentru părinţi
  colaborare cu organizaţii şi companii

  vizite la domiciliu
(Bryan, Holcomb-McCoy, 2007)
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strategii interactive de comunicare, ascultare 
activă, feedback pozitiv.
OFERTA ŞI VIZIBILITATEA SERVICIILOR. 
Serviciile oferite vor fi adaptate nevoilor 
părinţilor, pe baza consultărilor periodice 
(analiză de nevoi, interviu, focus grup, 
chestionar, întâlniri nonformale şi informale 
etc.). Oferta de servicii de consiliere va fi 
diseminată astfel încât părinții să fie informaţi, 
să afle despre activităţile care vor fi derulate în 
şcoală.
INFORMAREA PĂRINȚILOR. Activităţile 
propuse vor avea în vedere, pe de o parte, 
actualitatea şi corectitudinea informaţiilor, iar 
pe de altă parte, modul în care activitățile sunt 
transmise (cuvinte simple, imagini concrete, 
vizibilitatea mesajelor, cromatică adecvată etc.)
STABILIREA LIMITELOR PROFESIONALE. 
Realizarea unui „contract de consiliere“ (un 
acord scris sau verbal) este importantă. 
Contractul va fi explicat părinților. Se precizează 
scopul, tehnicile, limitele, beneficiile, durata şi 

frecvenţa activităţilor, modul de gestionare a 
resurselor disponibile, rezultatele așteptate.
CONFIDENŢIALITATEA. Toate informaţiile 
oferite în cadrul activităţilor de consiliere 
sunt confidenţiale (spre exemplu, informaţiile 
personale despre venituri, situaţia familială). 
Este necesar consimţământul părintelui, de 
exemplu pentru înregistrarea activităţilor sau 
postarea pe diferite site-uri a pozelor (cu părinții 
sau copiii) din timpul activităților derulate.
EGALITATEA ŞANSELOR. Indiferent de statut 
social, etnie, religie, gen, educaţie, convingeri 
politice, dizabilităţi, va fi creat un climat 
echitabil/nondiscriminativ în care părinții 
să simtă că sunt tratați cu obiectivitate și 
imparțialitate.
RESPONSABILITATE PROFESIONALĂ.  
În derularea activităţilor sunt esențiale: 
respectarea principiilor menționate, utilizarea 
abilităților și atitudinilor specifice consilierii. 
Doar în aceste condiţii programul de consiliere 
a părinților va atinge rezultatele estimate.
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7. ZEP Consilierea părinţilor - program  
de construire a parteneriatelor  
şcoală-familie 
În cadrul campaniei UNICEF „Hai la şcoală”, 
componenta Consilierea părinţilor a imple-
mentat un program specific de dezvoltare a 
parteneriatului şcoală-familie. 

Derulată între anii 2010-2013 în peste de 200 
şcoli, campania şi-a propus sprijinirea școlilor, 
familiilor și copiilor din zone defavorizate în 
prevenirea și combaterea abandonului școlar, 
prin creşterea ratei de participare la educaţie a 
elevilor. Grupul țintă direct al intervențiilor din 
cadrul componentei Consilierea părinților l-au 
reprezentat părinții din zone defavorizate  
socio-economic, ai căror copii prezentau risc 
crescut de absenteism și abandon școlar. 
Pe baza modelului „autostrăzii cu două sensuri”, 
componenta Consilierea părinţilor a vizat 
dezvoltarea parteneriatelor şcoală-familie din 
două perspective:

   Facilitarea comunicării şi relaţionării 
părinţilor cu şcoală şi valorizarea şcolii/
educaţiei ca factor important pentru 
succesul în viaţă al copiilor 
  Deschiderea școlii către comunitatea de 
părinți şi valorizarea părinților ca resursă în 
educație

Prin activităţile derulate în cadrul componentei 
Consilierea părinţilor, facilitatorii au creat un 
„climat de susţinere educaţională“ (lb. engleză 
„educationally oriented ambiance”). Acest 
concept dezvoltat de Jeynes (2005) se referă 
la o atitudine sau o atmosferă care conturează 
sentimentul de standarde şi sprijin. Un astfel 
de context este influenţat mai puternic 
de angajarea părinţilor în mod autentic în 
activităţile şcolii decât de simpla participare 
a acestora la activităţi. Pentru că rezultatele 
învăţării autentice ale copiilor nu se rezumă 
doar la ceea ce învaţă elevii, formal, în limitele 
tradiţionale ale şcolii, ci depind şi de ce se 
întâmplă în afara ei, mai specific, depind de 
modalitatea în care şcoala reuşeşte să integreze 
factorii „din afară“ cu cei „din interiorul“ şcolii. 
Ştiind acestea, eforturile şcolii nu se mai 

pot concentra doar la simpla transmitere de 
informaţii într-un sistem relaţional închis  
elev-profesor. 
Graniţele dintre şcoală, familie şi comunitate 
devin „permeabile”, se încurajează astfel 
influenţe multidirecţionale pentru crearea 
ambianţei de sprijin şi dezvoltare a copilului. 

7.1. Portretul părinţilor din 
comunităţi dezavantajate 
socio-economic
Completarea Fişei Părinţilor de către un  
eşantion format din 248 părinţi în anul şcolar 
2011-2012 a adus informaţii relevante cu 
privire la caracteristicile şi nevoile specifice de 
consiliere ale părinţilor (grupului ţintă) cu care 
am lucrat. 

   Vârsta medie a respondenţilor este scăzută (34 ani 
pentru mame şi 38 ani pentru taţi), iar numărul 
mediu de copii pe familie este de 3,4. 

   Împărţirea etnică este aproximativ egală între 
părinţi rromi şi români. 

   Răspunsurile respondenţilor au arătat că nivelul de 
educaţie al mamelor este scăzut (44% dintre mame 
au accesat cel mult ciclul primar). Majoritatea 
mamelor sunt casnice (peste 86%) şi puţin peste 
jumătate dintre taţii respondenţi. 

 După cum declară respondenţii, un procent foarte 
scăzut dintre mame (12,3%) şi puţin mai ridicat, 
cel al taţilor (30,6%) au o slujbă constantă. Restul 
respondenţilor sunt angajaţi în munci sezoniere sau au 
ajuns la vârsta de pensionare. 

   Aproape jumătate dintre familii (44,5%) au un 
venit derizoriu (mai puţin de 200 lei/lună), în timp 
ce majoritatea (78,5%) locuiesc în mai puţin de  
trei camere, afirmă respondenţii.
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Fişa părinţilor ne-a oferit răspunsurile şi la alte 
câteva întrebări. 
De ce cred părinţii că nu vin copiii lor la 
şcoală?

    motivaţia redusă pentu activităţile şcolare
   rezultatele şcolare slabe 
   lipsa unor condiţii minimale de studiu acasă 
   nefrecventarea grădiniţei 
   motivele familiale (starea de sănătate, 
îngrijirea fraţilor, comportamente cu risc etc.)

Care este relaţia părinţilor cu şcoala? Deşi 
doar 16,6% dintre părinţi susţin că trec pe 
la şcoală „des“ şi „foarte des”, majoritatea 
respondenţilor (peste 90%) s-au declarat 
„mulţumiţi“ şi „foarte mulţumiţi“ de şcoala  
pe care o frecventează copilul lor. 

activităţile desfăşurate:
  nu înţeleg sarcinile profesorilor, care li se par 
prea complicate, informaţiile îi depăşesc
  nu ştiu cum să colaboreze cu profesorii
  nu au timpul necesar, fiind implicaţi în 
activităţi care le asigură traiul zilnic
  sunt presaţi de propriile griji despre „ziua de 
mâine”, şomaj/loc de muncă etc.
  simt un caracter prea formal al întâlnirilor
  nu doresc să vină la şcoală doar pentru a fi 
criticaţi pentru comportamentul copiilor şi 
performanţele şcolare slabe ale acestora
  nu prezintă aşteptări prea înalte faţă de 
oferta şcolii 
  au propria percepţie faţă de şcoală („reuşeşti 
şi fără şcoală”)
  au avut experienţe negative ca elevi (critici, 
judecăţi, umilinţe)
  le lipsește motivația, li se pare ridicol să vină 
la școală pentru că, nu-i așa, sunt adulți, iar 
școala este pentru copii.

7.2.  Tematica programului ZEP 
Consilierea părinţilor 

Informaţiile obţinute din Fişa părinţilor  
ne-au ajutat să înţelegem relaţia părinţilor cu 
şcoala, atitudinea părinţilor din zone defavori-
zate faţă de educaţia propriilor copii, nevoile 
pe care le au în ceea ce priveşte programul de 
sprijin pentru părinţi - aspecte care au fost luate 

Ce teme ar dori părinţii să fie abordate  
într-un program de consiliere a părinţilor? 
26% dintre respondenţi declară că au beneficiat 
de-a lungul vieţii de activităţi de informare sau 
consiliere. Majoritatea afirmă că şedinţele de 
consiliere s-au desfăşurat în cadrul şcolii. Temele 
de interes pentru un program dedicat părinţilor 
s-au referit la: comunicare mai bună cu copilul 
meu şi şcoala unde învaţă, cum îl ajut pe copilul 
meu să înveţe, cum mă comport ca părinte cu 
copilul meu. 

Din experienţa de 3 ani a implementării 
programului Consilierea părinţilor, am 
constatat că părinţii ai căror copii sunt în risc 
de abandon şcolar nu le este la îndemână să 
vină la școală. Din diferite motive, invocate în 

Părinţii nu au cunoştinţe, abilităţi şi atitudini 
necesare implicării în educaţia copiilor, iar 
în foarte multe cazuri școala nu ştie cum să 
abordeze familia, cum să o transforme într-un 
aliat, într-un ajutor. 
Părinții au foarte multe de oferit, și-ar dori 
să li se aprecieze ajutorul, să fie utili şi să se 
implice, în măsura posibilităţilor şi abilităţilor, în 
procesul educaţional al propriilor copii. Însă au 
nevoie din partea școlii de o atitudine pozitivă, 
nondiscriminativă, de respect și deschidere, de 
încurajare, de un real climat de parteneriat. 
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în considerare în construirea unor activităţi cât 
mai adaptate specificului şi nevoilor grupului 
ţintă. 
Programul a abordat 12 tematici. Facilitatorii şi 
responsabilii pentru componenta Consilierea 
părinţilor din şcoli au participat la sesiuni 
de formare, în cadrul cărora au fost pilotate 
activităţile propuse. Aceştia s-au familiarizat cu 
organizarea, metodologia de lucru și atitudinile 

necesare pentru implementarea activităţilor.
Punctul central al programului constă în 
valorizarea învăţării şi a conştientizării 
importanţei educaţiei, astfel încât părinţii să 
înţeleagă şi să fie convinşi că viitorul copiilor 
depinde de educaţie. Susţinerea participării 
la educaţie a copiilor de către părinţi este 
un comportament de validare care creează 
securitate şi încredere.

7.3.  ModalităŢi de lucru  
cu părinţii

Experienţa din cadrul campaniei „Hai la şcoală“ 
ne-a demonstrat că la activităţile cu părinţii 
din medii dezavantajate socio-economic 
nu au succes metode precum prelegerea, 
expunerea, explicaţia, prezentările Power-
Point supraîncărcate cu texte. Părinţii preferă 
metode interactive, au nevoie să colaboreze, să 
obţină produse imediate, doresc să îşi valorifice 
abilităţile creative şi se simt valorizaţi atunci 
când sunt afişate în spaţiul şcolii lucrările 
realizate de ei.

Activităţile propuse în cadrul programului nostru 
au utilizat metode de lucru experienţiale 
interactive, creative, bazate pe cooperare 
şi valorificarea resurselor şi experienţelor 

1. Cine suntem? Să ne cunoaştem!
2.  Cum organizăm evenimente educaționale?
3.  Comunicăm împreună: părinți-profesori-

copii-comunitate
4.  Educația în viața noastră. Posterul „Educaţia”
5.  Motivaţi pentru educaţie
6.  La ce bun educaţia?
7.  De ce este importantă învățarea? Respect 

pentru învățare
8. Drumul carierei- „Bijuterii“ şi meserii
9.  Zilele păcii. Multiculturalitatea există
10.  Decizii pentru şcoală, decizii pentru viaţă
11.  Succes şi performanţă. Am valoare!
12.  Suntem o echipă! Centrul de Resurse pentru 

Părinţi (CRP). „Construcţia”
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fiecărui participant. Dintre metodele pe care 
le recomandăm pentru că și-au demonstrat 
eficienţa în lucrul cu părinţii în cadrul 
activităților noastre, menționăm în cele ce 
urmează câteva exemple. 

Prin brainstorming, se solicită, spre exemplu 
ca participanţii să ofere cât mai multe şi variate 
răspunsuri pentru ceea ce înseamnă a fi un 
părinte bun, ce este educația și care sunt 
roadele acesteia, cum se pot implica părinții în 
activitățile educaționale. Listarea răspunsurilor 
se va face de către facilitator prin scrierea cu 
litere mari a unor cuvinte cheie sau prin desene 
semnificative. 

În utilizarea studiului de caz este nevoie 
de tact pentru a nu determina la nivelul 
participanţilor „identificări prea puternice cu 
povestea”, astfel că se propun întotdeauna 
cazuri care nu se referă la părinţii cu care se 
lucrează direct. Se pot folosi drept exemple: 
cazul unei familii care, în ciuda dificultăților 
materiale, face eforturi să își trimită copiii la 
școală și cazul unei alte familii care nu-și trimite 
copiii la școală. Ce gândesc, cum acționează, ce 
atitudini și valori au cele două tipuri de familii, 

care vor fi consecințele asupra copiilor în viitor, 
cine va reuși să câștige mai mulți bani, cine va 
avea un loc de muncă, cine va fi mai respectat 
de comunitate, cine va reuși să își ajute mai mult 
părinții, cum se simte persoana care a reuşit să 
învingă sărăcia etc. Având în vedere specificul 
părinţilor, familiarizarea cu cazul se va realiza 
prin secvenţe din filme, testimoniale ale unor 
părinţi, citirea de către consilier sau un părinte 
resursă a unor scurte texte (ziare, reviste). Sunt 
importante comunicarea opiniilor, sesizarea 
datelor esenţiale şi respectarea condiţiilor 
realului, elaborarea de soluţii multiple, rigoarea 
în argumentare, criterii clare de selecţie a 
soluţiilor, moderarea discuţiilor pro şi contra.  
(Niculescu, 2000)

Mitul privind faptul că profesorii sunt singurii 
specialişti în educaţia copiilor, iar părinţii nu trebuie 
niciodată să se intereseze de situaţia şcolară a 
acestora, rezolvarea conflictului părinţi-copii 
privind alegerea carierei, educaţia şi dezvoltarea 
carierei fetelor etc. se pot investiga în cadrul 
programului prin intermediul problematizărilor, 
care să fie succinte şi să reflecte realitatea cu care 
se confruntă aceşti părinţi. 
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Punerea în scenă a unei secvenţe de viaţă 
reală sau imaginară din viaţa unei familii în 
relația cu școala înseamnă practicarea jocului 
de rol. „Actorii“ vor conştientiza şi exprima 
propriile trăiri, gânduri, puncte tari, limite, 
obstacole, soluţii. De exemplu: o familie, în 
care mama şi tata nu îşi trimit copilul la şcoală 
pentru că este nevoie de el în gospodărie, 
deşi acesta îşi doreşte foarte mult să înveţe. 
Un alt scenariu: rezolvarea conflictului dintre 
un părinte agresiv și un profesor agresiv. Jocul 
de rol poate fi experimentat în oricare dintre 
combinațiile agresiv-pasiv. 
Important este ca, după 
jocul de rol, persoanele-
actori să iasă din rolurile 
trăite și să analizeze, cu 
sprijinul consilierului/
facilitatorului cele 
întâmplate pe parcursul 
rolului interpretat.

În cazul metaforei 
şi scenariilor 
metaforice precizăm 
câteva exemple: ce 
gândeşte şi ce simte 
clădirea școlii despre 
bucuriile şi tristeţile 
familiei mele? Un 
caiet l-ar aplauda/ 
l-ar atenţiona 
pe un părinte 
pentru… Dacă 
ar fi fructe sau 
obiecte, care ar 
fi roadele educației și ce ne-ar putea spune 
dacă ar putea vorbi? Dacă ai fi un instrument 
de scris ce ar spune despre viitorul copiilor? 
Pentru ce calitate, activitate ar primi un premiu 
la festivitatea organizată cu prilejul începutului 
sau sfârşitului de an şcolar? Ce s-ar întâmpla 
dacă de mâine ar face echipă cu directoarea/
directorul şcolii?

Exerciţiul a fost folosit pentru exersarea unor 
diverse modalităţi de rezolvare a conflictelor, 
de comunicare asertivă, de luare a deciziilor sau 

pentru prezentarea personală sau a lucrărilor 
de grup şi dezvoltarea creativităţii. Au fost 
propuse exerciţii pentru facilitarea comunicării 
şi interacţiunii, numite exerciţii de spargerea 
gheţii care au creat o atmosferă relaxantă. 
Acestea au fost propuse pentru momentele 
introductive sau când s-a constatat o scădere a 
interesului sau ritmului de învăţare. 

Hărţile/spaţiile de viaţă. Activităţile grafice 
sunt plăcute şi uşor accesibile părinţilor 
cu abilităţi de scris-citit reduse. Hărţile/
spaţiile de viaţă fac vizibile aspecte mai puţin 

conştientizate, 
permit 
conturarea unei 
imagini clare 
a influenţelor 
şi modelelor 
care acţionează 
în spaţiul vieţii, 
pun în evidenţă 
strategia de 
organizare interioară 
a individului, oferă 
posibilitatea de 
cooperare între 
participanţi, au ca 
rezultat un produs 
concret (harta), 
identifică obstacolele, 
punctele tari, resursele 
personale, valorile şi 
credinţele, permite 
reflecţii critice.  
Floarea, fluturele cu 
diverse cerinţe şi forme 
reprezintă exemple 

concrete ale hărţilor şi 
conturează spaţiul de viaţă al participanţilor .

Prin învăţarea împreună, şansele de succes 
ale participanţilor cresc. Astfel, părinţii au fost 
invitaţi să înveţe prin cooperare, în grupuri 
mici, în echipe, prin rezolvarea anumitor 
sarcini. De exemplu: mozaicul, turul galeriei au 
reprezentat aplicaţii ale învăţării prin cooperare, 
în contextul căreia părinţii au elaborat în echipă 
posterul educaţiei. Se aduc astfel contribuţii 
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semnificative la dezvoltarea responsabilităţii 
individuale şi de grup (cineva desenează, cineva 
vine cu idei noi, cineva scrie, cineva prezintă, 
cineva încurajează etc.), la exersarea abilităţilor 
de reflecţie şi evaluare.

Părinţii „se angajează”, sunt solicitaţi să se 
implice activ prin metoda observaţiei: 
bifarea stărilor emoționale observate 
într-o secvenţă de film/desen animat care 
vizează multiculturalitatea, aprecierea 
comportamentelor părinților într-un joc de rol 
despre soluțiile găsite referitoare la continuarea 
școlii. Observația responsabilizează! 

Este educația importantă pentru viitorul 
copilului meu? Este necesar contractul dintre 

părinţi-şcoală? Mai este şcoala km 0 pentru 
reuşita în viaţă şi obţinerea ununi loc de muncă? 
Educaţia este antidotul sărăciei? Cui aparţine 
responsabilitatea educaţiei? Centrele pentru 
părinţi în şcoală sunt o modă sau o necesitate? 
Iată câteva teme pentru dezbatere, în care 
părinţii sunt invitaţi să-şi expună argumentele 
pro sau contra.

La activităţile cu părinţii, într-un mediu care 
conferă încredere, vor avea loc „discuţii”, în 
care participanţii sunt provocaţi la dialog, la 
ascultare empatică a opiniei și argumentelor 
celuilalt, la negociere reală. Prin comunicare, 
se urmăreşte descoperirea propriei persoane, 
interacţiunea cu ceilalţi, analizarea unei anumite 
situaţii şi exprimarea diferitelor puncte de 
vedere, sinteza rezultatelor obţinute etc. Pentru 
aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare 
este nevoie întotdeauna de o atmosferă caldă, 
încredere, pentru ca părinții să se poată exprima 
liber și să se simtă acceptați. Sunt importante 
abilitățile de ascultare activă, de expunere liberă 
a ideilor şi oferire de feedback pozitiv. 

Analiza produselor activităţii este deosebit 
de importantă deoarece creează sentimentul 
utilităţii, al eficienţei şi succesului personal 
sau de echipă. Părinţii se simt competenţi, 
aspect atitudinal care va fi transferat şi copiilor. 
Prin expunerea şi participarea la secvenţele 
de reflecţie asupra produselor activităţii: 
postere, fişe de lucru, portofolii, colaje, desene, 
construcţii, modelaje, scrisori, pereţi decoraţi 
sau săli amenajate etc., părinţii se bucură că au 
obţinut rezultate create de ei înşişi. 

Introducerea sesiunilor de formare pe parcursul 
semestrului I, pentru părinţii claselor a VII-a, 
transformarea şedinţelor „tradiţionale“ sau 
clasice cu părinţii în întâlniri eficiente cu părinţii, 
crearea centrului funcţional pentru părinţi, 
organizarea unor evenimente, cum ar fi „Părinţii/
Bunicii anului“ la clasele primare, „Un copil şi 
un părinte, sportivi în echipă“ sunt doar câteva 
provocări pentru monitorizarea rezultatelor 
în cadrul experimentului. Facilitatorii pot 
iniţia astfel de experimente pentru a evidenţia 



schimbările semnificative produse la nivelul 
şcolilor (performanţe, atitudini, participare etc.), 
prin introducerea programului educaţional 
pentru părinţi. Afişarea posterului „Roadele 
educaţiei”, organizarea unor serate informale 
pentru părinţi, caietul de corespondenţă – cresc 
participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii? 
Creşterea numărului mesajelor pozitive – 
mulțumesc, bine ați venit, zâmbet, ce mai faceți? 
– se diminuează conflictele părinți-cadru 
didactic?

Colectarea sistematică de informaţii, fapte, 
date despre copii sau părinţi, din mai multe 
surse, pentru a fi cât mai obiectivi în construirea 
programului pentru părinţi a constituit o 
prioritate. Ancheta pe bază de chestionar/
interviu s-a concretizat în chestionare, focus-
grupuri şi interviuri. Interpretarea datelor 
factuale constă în obţinerea unor rezultate utile 
pentru propunerea programelor de intervenţie, 
ameliorare şi dezvoltare şcolară, în vederea 
scăderii absenteismului şi abandonului şcolar. 

Cu titlu generic, analizele 
reprezintă instrumente de 
investigare a unei situaţii în vederea 
obţinerii unor informaţii cât mai 
clare. 

Analiza de nevoi se poate realiza 
prin interviu, focus grup, observaţie, 
chestionare adresate părinţilor 
pentru a identifica elemente ce ţin 
de specificul familiei, percepțiile 
părinților asupra cadrelor didactice, 
școlii, orelor sau implicării părinților în 
educație. 

Analiza SWOT (Puncte tari, Puncte 
slabe, Oportunităţi, Ameninţări) poate 
fi folosită pentru analiza personală, a 
unei situaţii, a unui proiect destinat 
părinţilor, a grupului de părinţi dintr-o 
clasă, a organizaţiei şcolare, a modului 
în care şcoala vine în întâmpinarea 
nevoilor părinţilor. 

Analiza GAP construieşte paşii care 
trebuie parcurşi pentru a depăşi 

„prăpastia”. Practic găseşte soluţii pentru 
rezolvarea „situaţiei prezente”, în funcţie de 
obiectivele menţionate în cadrul „situaţiei 
viitoare”. De exemplu: copii care nu vin la 
şcoală, părinţi dezinteresaţi-situaţia prezentă, 
copii care să fie motivaţi pentru participarea la 
educaţie, părinţi implicaţi-situaţia viitoare. Care 
sunt soluţiile posibile?

Portofoliul, proiectul, observarea sistematică 
a părinţilor, chestionarul de evaluare, 
autoevaluarea (scale de autoevaluare), jurnalul 
activităţilor cu părinţii, (auto)reflecţia cu privire 
la comportamente, emoţii, atitudini, utilizarea 
simbolurilor, interevaluarea, discutarea 
activităţilor desfăşurate la sesiunile de 
formare, sumarizarea printr-un cuvânt/desen 
a achiziţiilor dobândite în urma unei activităţi 
sau a întregului program reprezintă metode de 
evaluare prezente în cadrul fiecărei activităţi 
ca modalităţi de obţinere a feedback-ului şi de 
proiectare cu succes a intervenţiilor viitoare. 

17
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2 obiective SMART
•  să exerseze prezentarea personală 
•  să participe activ în comunicarea cu ceilalţi

Metode și tehnici 
•  brainstorming, lucru în echipă, tehnici ale 

gândirii critice, harta personală

Filmul activităţii 
Floarea. Fiecare participant primeşte 
materiale decupate din coli colorate: două 
frunze, o floare, o tulpină, în funcţie de 
anotimp. Pe elementele florii, participanţii 
sunt invitaţi să scrie sau să deseneze: ultima 
reuşită, o dată calendaristică importantă,  
o calitate a copiilor, activitatea preferată. Se 
prezintă fiecare floare grupului. Se afișează 
rezultatele obținute pe o coală de flipchart.

Profilul părinţilor. Facilitatorii provoacă 
părinții la un scurt brainstorming. Se notează 
toate ideile referitoare la ce este un părinte. În 
echipe, participanţii au sarcina de a identifica 
principalele caracteristici ale părinţilor din 
şcoala în care învaţă copiii acestora, prin 
elaborarea unui profil, asemenea unor 
detectivi. Echipele creează câte o imagine 
simbolică pentru părinţii din şcoală.

Completarea fişelor părinţilor. Împreună 
cu părinţii, în perechi, facilitatorii judeţeni 
sau responsabilii componentei consilierea 
părinţilor din şcoală completează pe baza 
unui interviu individual fişa prezentată în ghid 
la secţiunea Instrumente.

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai 
comunităţii

Resurse 
   markere, creioane colorate, coli colorate, 
foarfece, fişe de lucru
   timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Valorizaţi resursele părinţilor
  Implicaţi fiecare părinte
  Comunicaţi sarcinile clar, pe înţelesul 
acestora
  Cereţi să se prezinte fiecare în  
faţa grupului
  Încurajaţi-i să-şi exprime punctele de 
vedere
  Afișați rezultatele obținute

Ce am câştigat? 
  Apreciaţi pe o scală de la 1 la 10, modul în 
care vă place sau nu de propria persoană 
şi modul în care simţiţi că faceţi parte din 
grup. Ce părere aveţi? Relataţi în 20 de 
secunde.
  Care sunt avantajele participării la această 
activitate? 
  Spuneți un cuvânt prin care relatați plusul 
obținut.

O concluzie! 
Fiecare persoană este importantă prin caracteristicile pe care le are. Acceptarea şi respectarea 
propriei persoane este condiţia înţelegerii şi dezvoltării unei relaţii sănătoase cu sine şi cu ceilalţi.

„Ca să faci o plăcintă cu mere  
din nimic, trebuie ca mai întâi  

să cunoşti Universul.“ 
Carl Sagan 

1 Hai să ne cunoaştem! 

7.4.  Activităţi şi instrumente de lucru



Fişă de lucru „Floarea“

Decupaţi elementele unei flori, apoi lipiţi-le pe o coală albă/colorată de hârtie sau într-o vază desenată 
pe o coală de flipchart/tablă. Prezentaţi celorlalţi părinţi ceea ce aţi completat, conform sarcinilor  
de mai jos. Puteţi introduce o sarcină suplimentară pentru rădăcină referitoare la meseria dorită.

O frunză o calitate personală o calitate a relaţiei părinte- copil

Altă frunză o dată calendaristică importantă o calitate a copiilor dvs.

Tulpina un obiectiv o întâmplare fericită

Floarea ultima reuşită o urare pentru copiii dvs.
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O frunză
•  o calitate 

personală/ 
o calitate a relaţiei 
părinte- copil

Tulpina
•  un obiectiv/ 

o întâmplare 
fericită

Altă frunză
•  o dată 

calendaristică 
importantă/ 
o calitate a  
copiilor dvs.

Floarea 
•  ultima reuşită/ 

o urare pentru  
copiii dvs.



Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, 
reprezentanţi ai comunităţii

Resurse 
  markere, obiecte de diferite 
culori, coli de flipchart, 
semințe, ingrediente, hârtie 
creponată
  ţinta desenată pe o coală de 
flipchart
  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Promovaţi evenimentele pentru 
părinţi
  Folosiţi creativitatea în ideile 
abordate
  Spargeţi „conservele“ culturale!
  Propuneţi oferte variate de 
evenimente
  Creaţi momente speciale şi 
emoţionante de neuitat pentru 
participanţi

Ce am câştigat? 
  Pe o ţintă alcătuită din mai 
multe cercuri concentrice, plasaţi 
simboluri personale în funcţie de 
cât de mult v-a plăcut activitatea. 
Cu cât sunt mai aproape de 
centrul ţintei, cu atât obiectivele 
au fost atinse. 

O concluzie! 
Un eveniment este un fapt însemnat, o întâmplare importantă, 
remarcabilă din viaţa socială sau particulară. Este necesar ca 
școala să își asume responsabilitatea în promovarea și organizarea 
evenimentelor educaționale împreună cu părinții. Evenimentul este  
o reală sursă de învăţare, cunoaștere, comunicare și progres.

2 Împreună facem gogoşi

„Marile evenimente 
ale lumii au loc  
în creier.“  
Oscar Wilde 

2 obiective SMART
• să proiecteze un eveniment educaţional 
•  să organizeze diferite tipuri de evenimente în şcoală

Metode și tehnici 
•  brainstorming, lucru în echipă, analiza unor secvenţe  

de film

Filmul activităţii 
Suișuri și coborâșuri. Relataţi un eveniment plăcut 
din viaţa dvs. şi unul mai puţin plăcut. Ce vă face să-l 
caracterizaţi astfel? 
Dar dacă vă gândiți la școală, ce evenimente vă amintiți?  
Se notează cuvintele cheie din expunerile participanților  
pe o coală de flipchart pe care sunt desenați munți și văi. 

Scara evenimentelor. Sarcina echipelor este de a planifica 
un eveniment (o nuntă, o zi de naştere, o petrecere etc.) 
prin enumerarea paşilor specifici. Ce face o învăţătoare/
un învăţător în prima zi de şcoală? Cum vă pregătiţi pentru 
o zi obişnuită de şcoală? Se subliniază că succesul unui 
eveniment presupune: idei creative, planificare, organizare, 
resurse, echipă, disponibilități, efort, bună dispoziție, muncă, 
satisfacție.

Actori şi spectatori. Se proiectează o secvenţă de film 
despre evenimente educaţionale pozitive şi negative din 
viaţa unei şcoli (www.youtube.com). Se analizează, pe baza 
unor criterii: subiect, impact, învăţături.  
Alegeți din evenimentele propuse unul pe care să-l 
organizați împreună cu echipa de părinți: seara bunicilor, 
taţilor, festivalul seminţelor, sărbătoarea culorii verzi, gătitul 
unor produse cu drag (gogoşi, plăcinte, dulciuri de post), 
decorarea şcolii ca un cadou, expoziţii outdoor cu lucrările 
copiilor și părinților, o zi dedicată obiceiurilor și tradițiilor  
din comună etc.

20
„Evenimentele nu sunt niciodată absolute, rezultatele depind  

numai şi numai de indivizi. Ele sunt o comoară pentru omul dibaci.”
 Honoré de Balzac



Fişă de lucru „Suișuri și coborâșuri“
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Desenați pe această pagină „suișuri“ şi „coborâșuri“. Suișurile reprezintă evenimente plăcute,  
iar coborâșurile evenimente mai puțin plăcute. Marcați aceste evenimente cu titluri/idei principale/
cuvinte cheie, perioada de timp în care s-au petrecut.
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Beneficiari 
    părinţi, cadre didactice

Resurse 
  markere, culori, coli de 
flipchart, papioane de hârtie
  bileţele cu diferite cuvinte
  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Ascultaţi activ 
  Oferiţi şi primiţi feedback 
pozitiv
  Cunoaşteţi nevoile celorlalţi
  Comunicaţi prin mesaje 
verbale, nonverbale şi 
paraverbale
  Exprimați emoţiile în 
comunicare 

Ce am câştigat? 
  Evaluaţi activitatea şi gradul 
de implicare personală prin 
selectarea unor jetoane cu 
fețe care exprimă diferite 
emoții. 

O concluzie! 
Nu poţi să nu comunici. Comunicarea presupune cunoaştere şi stimă de sine. Comunicarea 
înseamnă luarea în considerare a nevoilor, intereselor şi valorilor celuilalt. O bună comunicare  
cu familia, școala, comunitatea conduce la rezolvarea conflictelor.

3 Ssst... cineva vorbeşte!

2 obiective SMART
•  să argumenteze importanţa comunicării 
•   să practice tehnici de comunicare eficientă

Metode și tehnici
•  joc de rol, exerciţii de spargerea gheţii, lucru în echipă, 

analiza produselor activității

Filmul activităţii 
Să ne ascultăm! Ce ne spuneau părinţii și persoanele 
semnificative din viaţa noastră în copilărie despre 
școală? Participanţii primesc bileţele cu diferite cuvinte 
scrise sau desenate pe care sunt rugaţi să le prezinte 
în faţa grupului (creion, optimist, educaţie, elev, şiret 
etc.). Registrul comunicării devine complet atunci când 
sunt folosite cele 3 tipuri de limbaj: verbal, nonverbal, 
paraverbal.

Papioane. Participanţii sunt împărţiţi pe echipe. Fiecare 
participant primește câte un papion (cu un mesaj pozitiv 
sau negativ): „ești extraordinar”, „am încredere în tine“, „nu 
te apreciez“, „ești rău“. În echipe, se creionează portretele 
„criminalilor“ comunicării şi „îngerilor“ comunicării, 
prin raportarea la ceilalți în funcție de mesajul de pe 
papion. Sunt evidenţiate astfel barierele în comunicare, 
discriminările, temerile, care conduc la conflicte în 
comunicare sau ceea ce facilitează respectul între 
participanţi, buna comunicare şi înţelegerea.

Decalogul comunicării. Facilitatorii invită participaţii la 
o activitate frontală pentru dezvoltarea împreună a unui 
set de 10 reguli simple ale comunicării eficiente. Acestea 
se afișează și se respectă pe parcursul programului.

„Discriminarea este flagelul mileniului.“ 
Nelson Mandela 
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Fişă de lucru „Papioane“

Decupaţi din această fişă papioanele cu mesaje pozitive şi negative utilizate de obicei în comunicare 
cu ceilalţi. Lipiţi-le pe gulerul colegilor/colegelor care participă la programul dedicat părinţilor, fără  
ca aceştia să cunoască ceea ce scrie pe papion. Solicitaţi participanţilor şi alte mesaje cu care  
„se întâlnesc“ frecvent. Identificaţi în echipele stabilite factorii care facilitează sau blochează 
comunicarea.

Eşti extraordinar(ă)

Știu că poți!

Lucrezi foarte frumos

Am încredere în tine

Întotdeauna greşeşti

Taci, spui numai minciuni

Îmi place de tine

Mă enervezi

Eşti rău/rea şi nesuferit(ă)

Nu te apreciez



v
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2 obiective SMART
•  să explice importanţa educaţiei în dezvoltarea 

personală și profesională
•  să prezinte experienţele personale referitoare la 

educaţie

Metode și tehnici
•  tehnici art-creative, brainstorming, exerciţii 

de spargerea gheţii, lucru în echipă, 
problematizare, dezbatere

Filmul activităţii 
Fapte de viaţă. Povestiţi celorlalţi părinţi  
„Ce rol a jucat/nu a jucat educaţia în viaţa dvs.?“ 
„Există om fără educaţie?”

Posterul „Educaţia”. Creaţi un poster în echipă, 
în care să evidenţiaţi rolul educaţiei, al şcolii 
pentru viitorul copiilor dvs. prin mijloace diferite 
(desene, cuvinte cheie, colaj). Cu ce ne ajută 
educaţia? Cu ce-i ajută educaţia? Va fi organizat 
un concurs de postere. Se dau premii pentru: cel 
mai haios, cel mai interesant, cel mai creativ, cel 
mai complex, cel mai convingător.
 
Roadele educaţiei. Creaţi un colaj din seminţe 
diferite şi materiale reciclabile, reviste, ziare în 
care să evidenţiaţi avantajele învăţării la nivel 
personal, al familiei, la nivelul comunităţii. Daţi 
exemple de personalităţi de succes pe care le 
apreciaţi. Cum credeţi că au devenit ceea ce 
sunt? Cum vedeţi parcursul copiilor dvs? Care 
este traseul lor educaţional? Comentaţi trucurile 
motivaţionale.

O concluzie! 
Fiecare persoană are un potenţial propriu de dezvoltare. Pentru a obţine rezultate de succes este 
necesar să ştim care sunt punctele tari referitoare la modul în care învăţăm.
Educaţia prin ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic (formal, informal, nonformal) ajută 
la dezvoltarea personalităţii umane.

4 Educaţia în viaţa noastră

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice

Resurse 
  markere, culori, coli de flipchart, 
semințe,reviste, foarfece, materiale 
reciclabile, lipici, scotch
 timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Educaţia este pregătire pentru viaţă
  Educaţia este un lucru foarte important în 
viaţa fiecărui om
  Educaţia contribuie la valorificarea naturii 
umane în folosul societăţii
  Educaţia are două laturi - individuală şi 
socială
  Educaţia este mixajul dintre a şti, a face, a fi
  Omul devine om numai dacă este educat 
  Se învaţă în mod formal, informal şi  
nonformal

Ce am câştigat? 
Prezentaţi în faţa grupului un mesaj scurt 
despre importanţa educaţiai în viaţa noastră. 
Completaţi fraza lacunară cu răspunsuri 
personale:

 Eu cred că educaţia mă ajută să... 
  Participarea la programul ZEP este 
folositoare pentru că...
 Cartea este...
 Câştigul participării la educaţie înseamnă...

„Rădăcinile învăţării sunt amare, dar fructele ei sunt dulci.“ 
Aristotel 
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Fişă de lucru „Copacul cu roadele educaţiei“

Desenaţi şi scrieţi cuvinte cheie care să simbolizeze roadele educaţiei, individual, în perechi sau în 
echipă. 
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Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, 
reprezentanţi ai comunităţii

Resurse 
  markere, culori, coli de flipchart
  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Identificați abilităţile şi competenţele 
existente
  Susțineți educația copiilor prin 
implicarea în viața școlii
  Recompensaţi imediat şi variat 
(material sau simbolic) copiii
  Evitaţi aprecierile negative (ironii, 
critici) 
  Exprimaţi încrederea
  Identificaţi, valorizaţi „unicitatea“ 
fiecăruia
  Stimulaţi independenţa şi 
responsabilitatea

Ce am câştigat? 
  Ce v-a motivat în activitatea  
de astăzi?
  Cum puteţi fi puternic, valoros, în 
acţiune? Folosiţi cuvinte, simboluri, 
desene care să arate ce vă 
motivează pe dvs. să acţionaţi.

O concluzie! 
Educaţia are un rol esenţial în viaţa oamenilor. Este alegerea noastră dacă dorim să învăţăm sau 
nu. Educația te învață să fii puternic, valoros, dinamic, flexibil și formează cetăţeni responsabili, 
echilibraţi, motivaţi spre acţiune şi schimbare. 

5 Motivaţia pentru educaţie 
2 obiective SMART
•  să argumenteze importanţa motivaţiei pentru 

învăţare şi educaţie
•  să enumere tehnici simple motivaţionale

Metode și tehnici
•  joc de rol, tehnici art-creative, lucru în echipă, 

exercițiul, studiu de caz

Filmul activităţii 
Remarci. Comentaţi următoarele mesaje ale copiilor: 
„este greu”, „nu-mi place”, „mă enervează”, „nu mă 
atrage deloc”, „nu-mi va folosi niciodată”, „şi, care-i 
scopul”, „teorie, m-am săturat”, „adios, şcoală”, „m-a 
pierdut de elev/elevă”, „nu mă mai interesează deloc 
ce se întâmplă”, etc. sau „super”, „sunt sărac, nu voi 
reuşi”„am trăit o experienţă formidabilă”, „de mult nu 
a mai fost aşa cool la ore”, „în sfârşit, un prof/o profă...
altfel”, „nu ştiu cum, dar m-a atras, am participat cu 
atenţie”, „am învăţat ceva practic“ etc. Facilitatorii 
invită participanții să identifice factorii care susţin sau 
împiedică participarea la educație a copiilor.

Motivaţi pozitiv/Motivaţi negativ. Echipele 
primesc scurte studii de caz cu situații în care părinții 
sprijină sau nu educația copiilor. Fiecare echipă 
descoperă și analizeaza motivele care au stat la baza 
comportamentelor „actorilor“.

Baloane care te înalţă. Care este cel mai important 
balon din viaţa dvs.? Care te ridică? Care îţi dă 
speranţă? Găsiţi exemple de motive pentru a învăţa. 
Identificaţi exemple de motive în poveşti de viaţă de 
succes. Invitați personalități de marcă din comunitate.

 „Este aşa de greu, când trebuie să..., şi aşa de uşor, când ai o motivaţie.”
 Annie Gottlier 
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Fişă de lucru „Este importantă educaţia?“

Analizaţi studiile de caz în care părinţii oferă suport sau nu pentru participare la educaţie a copiilor. 
Identificaţi finaluri fericite pentru studiile de caz. Găsiţi motive şi soluţii. Creaţi alte studii de caz, cu 
inspiraţie din experienţele personale. 

„M. ajunge de la şcoala acasă. Mama o întreabă ce a învăţat, cum au fost colegii, ce i-a spus 
învăţătoarea/învăţătorul. Apoi îi pregăteşte masa. Tatăl este plecat la muncă în Italia. În curând 
vor veni de la liceu sora şi fratele mai mari. Mama este casnică. După efectuarea temelor, mama le 
solicită ajutorul pentru munca în gospodărie.”

„Dimineaţa. Ora 7.00. Cu o oră înainte de începerea şcolii. Toţi ai casei dorm: părinţii şi cei 5 copii. 
Tatăl a venit târziu aseară acasă. Mama nu-i trezeşte pe copii să-i trimită la şcoală. Părinţii nu ştiu 
să scrie sau să citească. Venitul lor constă doar în alocaţia copiilor şi ajutorul social de la primărie, 
sau muncile sezoniere.” 

„Școala nu vă folosește la nimic  
Hai la muncă sau vedem noi. Câţi au şcoală  
şi nu au serviciu?! Cât să scrii  
şi să citeşti, atât. Iar fetele  
la măritat, să aibă  
grijă de casă, ce atâta  
emancipare.”

Două broscuţe au aterizat într-un borcan cu smântână. După 

ce au încercat de câteva ori să sară afară, şi-au dat seama că 

oala era prea înaltă şi nu vor reuşi. Una dintre ele şi-a pierdut 

încrederea:

- Am obosit, degeaba tot încercăm, nu vom reuşi! Şi s-a lăsat să 

alunece uşor pe fundul oalei.

- Nu te lăsa, nu te lăsa surioară! 

1.Broscuţa cea optimistă a început să dea 

cu şi mai multa îndârjire din picioruşe şi, 

nu după mult timp, smântâna s-a făcut 

unt! Broscuţa şi-a făcut vânt şi a sărit 

afară. 

Mai multe broscuţe şi-au propus să ajungă pe vârful unui 

munte înalt. Au organizat un concurs. S-au adunat spectatorii. 

Se auzeau de pe margine: Nu vor reuşi, muntele e prea înalt! 

Sigur vor cădea! Sigur vor obosi! Ce rost are? Oricum nu 

primesc niciun premiu!

2.

Rând pe rând broscuţele începură să 
abandoneze. Doar una singură se căţăra mai 
departe. Cu multă ambiţie şi cu efort reuşi în 
cele din urmă să ajungă sus. Unul dintre spectatori a dorit să afle cum 

anume a reuşit broscuţa să termine cursa. 
Aşa s-a aflat că... broscuţa învingătoare era 
SURDĂ!
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2 obiective SMART
•  să prezinte rezultate concrete ale educaţiei în viața reală
•  să elaboreze un plan de acţiune pentru dezvoltarea traseului 

educaţional 

Metode și tehnici
•  exerciţii de spargerea gheţii, tehnici art-creative, brainstorming, 

lucru în echipă

Filmul activităţii 
Ce-mi place/ce nu-mi place la şcoală? Facilitatorul notează 
răspunsurile pe o coală de flipchart/tablă pentru ambele variante: 
de ce-i place copilului să meargă la şcoală sau de ce nu-i place să 
meargă la şcoală. Sunt „culese“ perspectivele părinţilor, cadrelor 
didactice, directorilor reprezentanţilor comunităţii. Care sunt 
rezultatele, avantajele, beneficiile educaţiei?

Educaţia. Creaţi un pliant, un semn de carte, desene pe tricouri, 
pălării sau şepci care să conţină mesaje despre importanţa și 
rezultatele educaţiei. Ce mesaje despre educaţie transmitem 
copiilor noştri? 

Hexagonul motivaţiei. Discutați relația dintre școală și familie 
pentru o implicare activă în educația copiilor.  
Ce? De ce? Cum? Unde? Când? Cu cine? Participanţii apreciază 
următoarele afirmaţii pentru copiii lor: da, nu, nu ştiu.  

 Ce învăţ îmi este de folos. 
 Calificarea pentru care studiez mă ajută.
  De obicei, am succes la şcoală şi acest succes îmi dă încredere în 
mine. 
 Ceilalţi (colegi, profesori, familie) mă plac dacă învăţ.  
 Estimez că, dacă nu învăţ, acest lucru are urmări neplăcute.  
 Ce învăţ îmi place şi este interesant. 
 A învăţa mi se pare distractiv, o adevărată plăcere. 

Elaboraţi un plan de acţiune în 5 paşi pentru implicare în viața 
școlii și educația copiilor. 

6 La ce bun educaţia? 

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, 
reprezentanţi ai 
comunităţii

Resurse 
  markere, culori, coli de 
flipchart
  timp- 1h ½

Trucuri 
motivaţionale

  Sărbătoriți progresele
    Oferiţi feedback 
predominant pozitiv
  Stimulaţi 
autocunoaşterea
  Facilităţi asumarea 
obiectivelor
  Creaţi aşteptări înalte

Ce am câştigat? 
Pe o line linie continuă 
gradată, de la 1 la 5 (1-  
nu voi aplica ce am 
învăţat; 5- voi aplica cu 
siguranţă), participaţii 
sunt invitaţi să bifeze, 
pe rând, locul care li se 
potriveşte.

O concluzie! 
Relația dintre efortul depus, rezultatele așteptate și beneficiile estimate constituie ecuația 
comportamentului motivat.

„Pe căi aspre, către stele.“ 
Proverb latin   



Fişă de lucru „Hexagonul motivaţiei pentru educaţie“

ŞCOALA 
FAMILIA

CE? 

CUM?

DE CE? 

UNDE?CÂND?

CU CINE?

29

Discutați relația dintre școală și familie din perspectiva celor 6 întrebări motivaționale.

Elaborați un plan de acțiune pentru o implicare mai 
eficientă în viața școlii și educația copiilor. 
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2 obiective SMART
• să enumere beneficii ale învăţării 
•  să manifeste atitudini pozitive faţă de învăţare

Metode și tehnici 
•  vizionarea unor secvenţe de film, exerciţii de spargerea gheţii, 

tehnici art-creative, lucru în echipă, metafora și scenariul metaforic

Filmul activităţii 
Vitamină pentru... creştere, memorare, schimb, înţelegere, 
organizare, reorganizare, interpretare, transformare, valorizare, 
succes, sărăcie, discriminare, conflicte, boli. Participanții sunt rugați 
să prezinte propriile metafore despre învățare. Facilitatorii vor 
stimula creativitatea grupului oferind exemple: învățarea este ca 
un tractor, un tort de ciocolată, o grădină, un munte etc. Învăţarea 
este plină de oportunităţi, suntem responsabili de accesul la această 
comoară lăuntrică. În echipe, construiţi din materiale reciclabile 
spaţiul unde învaţă copilul dvs. în prezent şi spaţiul unde v-ar plăcea 
să înveţe. 
Discuții frontale. Cum interveniţi dvs., ca părinte pentru a crea 
mediul de învăţare din şcoală, acasă?

Ce ştiu să fac? Ce-mi place să fac? Daţi exemple de activităţi 
preferate, mai puţin preferate, deloc preferate. Mai învăţăm ca 
părinţi? Unde învăţăm mai bine? La şcoală, acasă, pe stradă, la 
telefon sau pregătind masa, înotând într-un râu, admirând focul? Ce 
aţi învăţat de la alţii? Ce v-aţi dori să învăţaţi? Ce transmiteţi copiilor 
dvs.? Cum învaţă plantele, animalele? Ce simţiţi atunci când învăţaţi 
ceva? Dezvoltaţi scurte discuţii despre stiluri de învăţare, inteligenţe 
multiple, inteligenţa emoţională.

Plicul. Semnarea contractului personal de învăţare. 
De azi înainte: 

 Voi înceta să...
 Voi începe să.... 
 Voi continua să...

Data şi semnătura părintelui.

Contractele vor fi introduse în plicuri şi înmânate facilitatorului. 
Plicurile vor fi înapoiate părinţilor la finalul întregului program când 
se vor analiza şi discuta răspunsurile. 

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice

Resurse 
  markere, creioane colorate, 
coli de flipchart, plicuri, coli A4
  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Stimulați motivaţia şi atitudi-
nea pozitivă pentru învăţare
  Formulați conştient scopuri şi 
obiective clare şi precise
  Identificați stilul de învăţare
  Exersaţi deprinderi eficiente de 
studiu
  Aplicaţi regulile de igienă  
a învăţării: orar, rechizite,  
masă/birou etc.

Ce am câştigat? 
  Fiecare participant va scrie cu 
litere de tipar pe tablă/flipchart 
un cuvânt ce ilustrează cum 
s-a simţit în cursul activităţii 
desfăşurate. Dacă nu ştie să 
scrie va fi ajutat de un coleg 
sau de facilitator. 
  Cum interveniţi dvs., ca părinte 
pentru a schimba mediul de 
învăţare din şcoală, de acasă?

O concluzie! 
Învăţarea reprezintă interpretarea realităţii în moduri diferite, „implică înţelegerea lumii prin 
reinterpretarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor”(Ramsden, 1992). Atitudinile faţă de 
învăţare sunt cele mai importante: curiozitatea, pasiunea, interesul pentru cunoaştere, dorinţa de 
a învăţa, de a trăi noi experienţe, de a experimenta. 
„Aceasta este ceea ce vreau să ştiu, ceea ce mă interesează, ceea ce am nevoie!”

7 Învăţarea, şansa pentru mine

„Îndrăzniţi să învăţaţi.“                                           
Horaţiu 
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Fişă de lucru „Plicul“

Scrieţi şi semnaţi contractul personal de învăţare.

De azi înainte…
1. Voi înceta să...
2. Voi începe să...
3. Voi continua să...

 Data...
 Semnătura..

Contra
ct p

erso
nal  

de în
văţare 

De azi 
înainte…

1. V
oi în

ce
ta să

...

2. V
oi în

ce
pe să

....

3. V
oi c

ontin
ua să

...

Data.....
.....

.....
.....

...

Semnătu
ra.....

.....
.....

.....
...
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2 obiective SMART
•  să analizeze meseriile practicate  

în comunitate
•  să identifice activităţi profesionale viitoare

Metode și tehnici 
•  exerciţii de spargerea gheţii, tehnici  

art-creative, lucru în echipă, brainstorming

Filmul activităţii 
Ce este munca pentru dvs.? Un tur de sală 
sub forma unui brainstorming solicită fiecare 
participant la exprimarea propriilor opinii 
despre ce înseamnă a munci. 

Cred că voi reuşi pentru că...  
Fiecare participant va spune despre el 
punctele tari care îl recomandă pentru 
practicarea unei meserii. Aceste scurte 
caracterizări se vor utiliza în jocuri de rol 
angajator-angajat. Facilitatorul evidențiază 
relaţia dintre învăţare, carieră, marketing 
personal. Se realizează propria reclamă prin 
picturi pe pânză. 

Târgul produselor. Organizaţi un atelier 
creativ în care participanţii să „meşterească“ 
produse și instrumente specifice diferitelor 
meserii. Expuneţi aceste produse şi 
discutaţi despre meseriile alese: descriere, 
responsabilități, traseu educaţional.  
Dacă aţi avea o sumă mare de bani ce afacere 
aţi deschide? Ce meserii ați dori să practice 
copii dvs.?

„Meseria este brăţară de aur.“                                           
Proverb românesc 

8 Bijuterii şi meserii 

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, reprezentanţi 
ai comunităţii

Resurse 
  markere, creioane colorate, coli de 
flipchart, acuarele, pensule, pânză 
foarfece, materiale reciclabile, lipici, 
scotch
  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Citiți părinților biografiile oamenilor 
care au schimbat lumea
    Încurajați părinții să practice 
diferite activități prin care să capete 
experiență
  Susțineți importanța fiecărei meserii
  Stabiliți legături cu Agențiile de 
Ocupare, ONG-uri
  Facilitați înscrierea părinților la 
programele „A doua șansă“

Ce am câştigat? 
Participaţii vor fi încurajaţi să creeze 
în echipă un jurnal al implicării în 
activitățile de consiliere.  
Jurnalul poate fi realizat prin cuvinte 
cheie şi desene, care să surprindă cele 
mai importante momente trăite de 
participanţi

O concluzie! 
Experienţele din viaţa noastră, resursele pe care le avem, calităţile, aptitudinile şi talentele, 
tot ce învăţăm, schimbările pe care le facem zilnic cu propria persoană constituie „bijuteriile“ 
construcţiei carierei noastre. Orice implicare profesională anterioară ne ajută să ne îmbogățim 
colecția de „bijuterii“ .
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Fişă de lucru „Munca“

Bifați și analizați imaginile de mai jos care au legătură cu munca. Creați două imagini care 
simbolizează munca.
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2 obiective SMART
•  să exprime opinii personale despre diversitate 
•  să experimenteze situaţii specifice multiculturalităţii 

Metode și tehnici 
•  exerciţii de spargerea gheţii, tehnici art-creative, lucru în 

echipă

Filmul activităţii 
Am avut noroc/ghinion pentru că...
Participanţii sunt invitaţi să completeze cele două fraze 
lacunare de mai sus. Facilitatorii analizează asemănările şi 
deosebirile dintre opiniile participanţilor. Ce gândim despre 
...un german, un spaniol, un român, un rrom, un maghiar? 
Sunt evidenţiate stereotipurile/miturile despre diferite 
identităţi culturale.

Expoziţia foto. Cunoaşterea „culturii“ celuilalt debutează 
cu propria persoană. Facilitatorii solicită participanţilor să se 
fotografieze între ei. Se va organiza o expoziţie cu fotografiile 
acestora. Fiecare fotograf prezintă creaţia personală: nume, 
prenume, trăsături, ce simte şi ce gândeşte. Se iniţiază 
o discuţie despre ce îi face unici, speciali, ce tradiţii sau 
obiceiuri au în familiile lor. 

Trenul diversităţii. Se împart participanţii în 4 echipe după 
criterul „continente”: Europa, Asia, America, Australia. Fiecare 
echipă primeşte o fişă de lucru în care sunt prezentate 
10 personaje. Se vor alege 3 persoane cu care doresc să 
călătorească în jurul lumii şi 3 persoane pe care le resping. 
Vor fi analizate şi argumentate opţiunile fiecărei echipe. 
O altă sarcină este de a rezolva un puzzle din 6 elemente 
prin care să găsească soluţii pentru promovarea diversităţii: 
empatia, comunicarea asertivă, cunoaşterea celuilat, 
toleranţa, încrederea, umorul. 

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, 
reprezentanţi ai comunităţii

Resurse 
  markere, creioane colorate, coli 
de flipchart, aparat foto, fișe de 
lucru

  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Descoperiţi diversitatea
  Promovaţi calităţile personale
  Identificaţi obiceiurile şi tradiţiile 
celor de lângă noi
  Acceptaţi pe ceilalţi cu propriile 
motivaţii, preferinţe, aspiraţii
  Demontaţi stereotipurile
  Facilitaţi comunicarea 
interculturală
  Promovaţi echitatea 
  Manifestaţi deschidere faţă  
de diversitate

Ce am câştigat? 
Participanţii sunt rugaţi să exprime 
pe o umbrelă desenată pe tablă/
flipchart sau un şablon creat de 
facilitator impresii trăite în urma 
acestei activităţi: un gând, o 
emoţie, un desen simplu, o notă,  
o culoare.

O concluzie! 
Ce bine că suntem diferiți! Diversitatea este o mare provocare, prin care acţionezi şi construieşti 
împreună cu cei din jur. Cheia este să manifeşti încredere în tine şi în ceilalţi. Toleranţa, înţelegerea, 
comunicarea, respectul şi acceptarea reprezintă ingrediente importante pentru convieţuirea cu ceilalţi. 
Valorificarea potenţialului multicultural este dovada concretă a asumării şi identificării diversităţii.

“Să ne îmbogăţim reciproc din diversitatea noastră.”
Paul Valery

9 Ce gândim despre diversitate?
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Fişă de lucru „Trenul diversităţii“

Selectaţi 3 persoane cu care aţi dori să călătoriţi în jurul lumii şi 3 persoane cu care nu aţi dori să 
fiţi împreună în această călătorie. Motivaţi alegerile. Adăugați și alte personaje.

1. Un copil de 10 ani care nu ştie să scrie şi să citească
2. O femeie însărcinată
3. Un tânăr care fumează
4. Un bărbat de 40 de ani orb
5. Un preot 
6. O tânără care este şomeră de câţiva ani
7. O femeie murdar îmbrăcată
8. Un inventator savant
9. Un chinez foarte priceput
10. O învățătoare blondă
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2 obiective SMART
•  să identifice cele mai importante decizii personale 
•  să aplice paşii luării unei decizii în diferite situaţii de viaţă 

Metode și tehnici 
•  exerciţii de spargerea gheţii, tehnici art-creative,  

lucru în echipă

Filmul activităţii 
Decizii de viaţă. Enumeraţi cele mai importante decizii 
personale, de exemplu: căsătoria, copiii, şcoala, meseria, 
construcţia casei, educaţia etc. Cum aţi luat deciziile? Cine v-a 
ajutat? Ce urmări au avut deciziile luate? Sunt cele mai bune 
decizii? Ce decizii aţi luat azi? Ce hotărâri/alegeri aţi făcut azi? 
Care a fost decizia cea mai grea? Cum luaţi decizii în situaţii de 
criză (şomaj, repetenţia copilului, incendiu, lipsa banilor, stare 
de sănătate precară/boală)?

Sensuri şi scopuri în viaţă. Creaţi un colaj folosind doar 
figuri geometrice de acelaţi tip (exemplu: cercuri roșii, 
triunghiuri verzi, pătrate albastre) despre propria viaţă 
în prezent. Facilitatorul stimulează grupul să răspundă la 
următoarele întrebări: Cum vă evaluaţi până în prezent 
propria viaţă? Sunteţi mulţumiţi de viaţa pe care o trăiţi? Cum 
vedeţi derularea vieţii dvs. peste 3 ani, 5 ani, 10 ani, 20 de 
ani? Ce scopuri aveţi în viaţă? Care sunt resursele pe care vă 
puteţi baza? Ce elemente dau sens vieţii dvs., fac viaţa dvs. 
importantă? 

Visul. Participanţii sunt invitaţi să deseneze propriul vis. 
Fiecare prezintă în faţa grupului visul personal şi 3 activităţi pe 
care trebuie să le facă pentru îndeplinirea acestuia. Se repetă 
exerciţiul pentru visul legat de educaţie/şcoală. Se recomandă 
lucrul în echipă. Ce decizii sunt importante pentru participarea 
la educaţie/şcoală, ca părinţi?

“Libertatea este ocazia de a lua decizii.”
Kenneth Hildebrand

10 Deciziile sunt la noi!

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice

Resurse 
  markere, creioane colorate, 
coli de flipchart, figuri 
geometrice de diferite culori, 
scotch, lipici
  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Analizaţi factorii care  
influenţează luarea deciziilor
  Determinaţi şi exploraţi 
alternativele
  Alegeţi cea mai bună alternativă
  Luaţi decizia, apoi imediat 
elaboraţi planul de acţiune
  Îndrăzniţi să luaţi decizii
  Fiți responsabili pentru deciziile 
luate

Ce am câştigat? 
Fiecare participant este solicitat să 
prezinte impactul asupra propriei 
persoane referitor la decizia care 
l-a marcat cel mai mult, din cele 
povestitie de membrii grupului, din 
care are de învăţat pentru viitor. 

O concluzie! 
A lua decizii este o abilitate importantă în viaţă care presupune antrenament. Oamenii iau decizii 
diferite în funcţie de valorile şi convingerile personale. Unele decizii pot schimba viaţa.
O decizie eficientă presupune: identificarea alternativelor posibile, analiza plusurilor şi 
minusurilor pentru fiecare alternativă, alegerea celei mai bune alternative din cele găsite.
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Fişă de lucru „Visul“

Alegeți, decupați și desenați figuri geometrice de aceeaşi formă, apoi creaţi un colaj care să 
reprezinte visul dvs. sau ceea cum doriţi să fie viaţa dvs. peste 10 ani. 
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Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, 
reprezentanţi ai comunităţii

Resurse 
  markere, creioane colorate, coli 
flipchart, ziare, reviste, foarfece, 
lipici

  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
 „Cred că unul dintre cele mai 

importante riscuri în viaţă este să 
nu ai niciodată curajul să rişti.“  
Oprah Winfrey

 „Mergi cu încredere în direcţia 
visurilor tale. Trăieşte viaţa pe care 
ţi-ai imaginat-o.“  
Henry David Thoreau

Ce am câştigat? 
Pe o scară cu 10 trepte, fiecare 
participant se autoevaluează şi 
se plasează în urma activităţii 
la nivelul la care se consideră. 
Ceilalţi colegi/colege au dreptul să 
adreseze întrebări despre achiziţiile 
dobândite. 

O concluzie! 
Succesul înseamnă valorizarea la maximum a potenţialului. Pentru atingerea succesului sunt 
necesare: pregătire, disciplină, muncă, perseverenţă, pasiune, energie, decizie, idei noi, curaj pentru 
depăşirea eşecurilor/obstacolelor şi bucurie de a trăi. 

“Succesul, în mare parte, să ne străduim deci şi să stăruim.“                                        
Seneca

11 Am valoare!

2 obiective SMART
• să exemplifice modele de succes 
• s ă aplice planuri de acţiune pentrru succesul personal
 
Metode și tehnici 
•  exerciţii de spargerea gheţii, tehnici art-creative, lucru în 

echipă, dezbatere

Filmul activităţii 
Succes şi performanţă. Ce este pentru dvs. succesul? Ce 
înseamnă a avea succes? Consideraţi că aveţi succes? Daţi 
exemple de succese din viaţa personală! Prezentaţi ultimul 
succes în faţa grupului.

Întâlnirea cu o personalitate de succes. Astăzi va fi o zi 
foarte frumoasă pentru că avem întâlnire cu personalităţi de 
succes. Ce înseamnă în opinia dvs. un om de succes? Se va 
desena conturul unui om în mărime naturală şi se vor lipi pe 
acesta imagini decupate din ziare şi reviste care să reprezinte 
diferite caracteristici ale unui persoane care are succes. 
Fiecare participant va relata pe scurt cu ce personalitate 
din familie, din şcoală, de la serviciu, din comunitate, din 
viaţa publică din România sau din întreaga lume va avea 
întâlnirea: ce i-ar spune despre sine, ce apreciază la  
el/ea, ce-i interesează să afle, de ce-l respectă, ce secret  
i-ar împărtăşi?

Programare şi acţiune pentru succes. Participanţii vor 
lucra individual sau în echipă pentru obţinerea unor 
rezultate concrete: realizarea picturilor pe pânză, decorarea 
unui perete din şcoală, prepararea covrigilor, confecţionarea 
unui album foto al clasei sau al participării părinţilor la 
program, interviu cu o persoană din comunitate care a reuşit 
în viaţă, crearea (cu suport) a unui newsletter (1-2 pagini) 
despre istoria de viaţă a acestuia.
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Fişă de lucru „Succesul“

În echipe, creaţi portretul unui om de succes, prin identificarea caracteristicilor acestuia, pe care să le 
scrieţi sau să le lipiţi după ce le-aţi decupat din ziare şi reviste, în cadranele plasate de jur împrejur.



“O frunză ce lucrează de una singură nu face umbră.“  
Chuck Page

Beneficiari 
  părinţi, cadre didactice, 
reprezentanţi ai comunităţii

Resurse 
  markere, creioane colorate, 
coli de flipchart, reviste, 
textile, scobitori, lipici, 
foarfece

  timp- 1h ½

Trucuri motivaţionale
  Echipa ZEP 

  este un grup de persoane  
cu obiective comune 

   folosesc împreună resurse, 
efort, timp

  se diferenţiază şi se 
completează

  se simt responsabili pentru 
rezultatele obţinute

Ce am câştigat? 
Participanţii evaluează 
activitatea desfăşurată prin 
acordarea de procente, pentru 
fiecare categorie: implicare, 
participare, exersare de 
abilităţi, învăţare de concepte 
etc. Cel mai mult-100%, cel 
mai puţin 0%.

O concluzie! 
Deoarece este un fenomen complex, pentru combaterea absenteismului şi abandonului şcolar, 
echipa este o necesitate. Abilitatea de a lucra împreună, prin care oameni obişnuiţi pot obţine 
rezultate neobişnuite. Într-o echipă trebuie să vă implicaţi, să îndepliniţi sarcinile, să solicitaţi 
feedback permanent, să vă asumaţi responsabilitatea. 

2 obiective SMART
• să identifice caracteristici definitorii ale echipei
• să practice lucrul în echipă

Metode și tehnici 
•  exerciţii de spargerea gheţii, tehnici art-creative, lucru în echipă

Filmul activităţii 
Din ce echipe faci parte? Faceţi o incursiune în grupurile şi 
echipele de care aparţin sau au aparţinut participanţii. Care este 
echipa sportivă preferată? Ce vă place la aceste echipe? 

Roluri în echipă. Desenaţi un simbol al echipei, în echipă, cu 
inspiraţie din natură. Se afişează rolurile jucate de membrii 
echipei. Fiecare participant identifică rolul pregnant jucat în 
echipele de care aparţine. Ce roluri pot fi jucate de părinţi în 
promovarea educaţiei şi valorizării acesteia de către copii. 
Se analizezază avantajele şi dezavantajele muncii în echipă. 
Elaboraţi un refren care să susţină ideea echipei, pe care să-l 
cânte toţi membrii.

Împreună în Centrul de Resurse pentru Părinţi (CRP). 
Participanţii se împart în 3 echipe (nume celebre de clădiri din 
lume). Se desemnează în fiecare echipă, prin negociere, un lider, 
care va ţine legătura cu juriul alcătuit din facilitatori. Fiecare 
echipă primeşte un set identic de materiale şi are sarcina de a 
construi un CRP în miniatură, care să combată abandonul în 
şcoala din care copiii lor fac parte, care să susţină învăţarea, 
motivaţia şi succesul copiilor, în decurs de 50 de minute, cu 
ajutorul unui pachet cu materiale identice: reviste, textile, 
scobitori, lipici, foarfece, markere etc. Câştigă echipele care obţin 
scoruri ridicate la: prezentare, aspect estetic, funcţionalitate, lucru 
în echipă al membrilor, folosire efcientă a timpului, utilizare a 
consumabilelor.

12 Suntem o echipă 
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Fişă de lucru „Parteneriatul şcoală- familie. Roluri în echipă“

Desenaţi două lucruri importante pentru dvs.! Apoi desenaţi două lucruri importante pentru echipă. 
În echipe, elaboraţi simboluri pentru echipă. 

Roluri în echipă
•  Conducătorul: atribuie 

sarcini, controlează 
rezultate, motivează

•  Promotorul: vine 
permanent cu idei noi, 
inovează

•  Supraveghetorul: 
evaluează activitatea 
colegilor săi

•  Executantul: face tot ce i se 
cere, aplică

•  Susținătorul: ridică moralul 
celorlalți în situații dificile

•  Investigatorul: explorează 
ideile în profunzime

•  Finalizatorul: trage 
concluziile, retușează 
rezultatul final

(Adaptare după Belbin:  
Roluri în echipă)
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7.5. Cele mai de succes
Experienţa concretă de lucru cu părinţii din cele peste 200 de şcolile dezavantajate socio-economic 
în perioada 2010-2013 ne-a arătat că şcoala poate interveni cu succes în atragerea părinţilor, ca 
parteneri reali ai şcolii prin:

Organizarea unor întâlniri, evenimente, 

informări, sesiuni de consiliere individuală 

şi de grup pentru părinţi

Dezvoltarea la părinți a unor 

abilităţi şi atitudini pentru 

comunicare și relaționare 

eficientă, management al 

emoțiilor, management al 

conflictelor, implicare în 

activități educaționale

 Elaborarea unor studii, cercetări, rapoarte, investigaţii, analize de nevoi ca bază de pornire pentru dezvoltarea programelor de consiliere destinate părinţilor

 Schimburi de experienţă, vizite  
inter-şcoli la care pot participa şi 
părinţii

Crearea (împreună cu grupul de părinţi sau în grupuri mixte copii-părinţi) unor materiale educaţionale de tip informativ şi formativ pentru părinţi (pliante, newsletter, poster)

 Crearea unui Centru al părinților în școală 

pentru discutarea unor soluţii la provocările, 

problemele pe care le întâlneşte familia și copilul 

pe parcursul educațional

Organizarea unor activităţi creative, ateliere de lucru cu părinţii sau părinţi-copii pentru confecţionarea unor produse (genţi din materiale 
reciclabile, felicitări creative pentru diferite evenimente, crearea costumelor pentru serbări, 

părinţii învaţă copiii meşteşuguri tradiţionale, gătim împreună etc.)

 Organizarea unor 
grupuri de discuții despre 
nevoile copiilor  
şi aşteptările familiei 

Organizarea unor evenimente cu invitarea reprezentanţilor comunităţii – bunici, medici, 

antreprenori, solişti de muzică populară, învăţătoarea, părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 

părinţi care şi-au susţinut copiii pentru a merge la şcoală – care vor povesti experienţele de viaţă, 

motivaţia şi parcursul pe care l-au avut pentru a ajunge să fie respectaţi în comunitate



Exemple de bune practici  
2010-2013

Pe baza rapoartelor de activitate, a vizitelor de monitorizare în școli, a discuțiilor cu directorii, cadrele 
didactice, părinții și elevii, cu mediatorii școlari, a întâlnirilor cu facilitatorii față în față, la cursurile 
de formare sau pe platforma online, am identificat activități reprezentative pentru componenta 
Consilierea părinților. Bunele practici evidențiază tematici, metode, activități pe care facilitatorii  
le-au utilizat într-o modalitate creativă și de susținere, pentru ca cei interesați să acționeze ca o 
echipă și să vină cu drag la școală. Selectați ideile care vă inspiră și aplicați-le în activitățile pe care  
le inițiați cu părinții.

 Contract: „Eu spun DA, 
Hai la şcoală”, întăreşte 
convingerea participanţilor 
despre necesitatea frecventării 
şcolii.

 Posterul: Roadele educației, 
Şcoala prietenoasă

  Semnul de carte a conținut 
mesaje create de părinți 
pentru copiii lor, despre 
importanţa educaţiei.
 Ce au spus părinții despre 

cei mai importanți pași pentru 
traseul educaţional al 
copiilor:

• „să vin mai des la şcoală ca să mă interesez despre cum învaţă copilul meu“ 
• „să fiu mai atent la cum petrece timpul liber copilul”
• „să aflu mai multe lucruri despre talentele copilului, la ce anume se pricepe el mai bine“ 
• „să vorbesc mai mult cu el despre cât de important este să meargă mai departe cu şcoala”
 Ce este comunicarea? Factorii care facilitează și blochează comunicarea, colaj cu imagini despre 

ceea ce este comunicarea în viziunea părinților. Cum să ascultăm eficient - importanța comunicării 
eficiente, ascultarea activă a propriului copil și identificarea nevoilor pe care acesta dorește să le 
comunice.

 Joc de rol/scenete
•  Ministrul şi subalternii săi - rolul decidenţilor, idei despre educaţie, modalităţi de reducere a 

abandonului şcolar 
•  Pot fi copil/părinte pentru o zi?- cunoaşterea sarcinilor/responsabilităţilor pe care ar trebui să le 

îndeplinească un copil/părinte într-o zi 
 Bijuterii şi meserii
•  Părinții au descris meseriile preferate şi au identificat aspectele esențiale pentru practicarea 

meseriilor respective. S-a discutat despre importanţa alegerii, de către copii, a unei profesii care 
să corespundă nevoilor şi abilităţilor lor

•  Meserii și profesii din sat
•  Vizite la locurile de muncă ale părinţilor (magazin materiale de construcții, croitorie, fierărie) 
•  Identificarea unor oportunităţi de şcolarizare în ciclul liceal pentru elevii din grupul ţintă
 Ziua Internațională a Familiei - Derularea campaniei „Familia prin ochii copiilor”
 Serbările - Sărbători tradiţionale (Crăciun, Paști): pregătirea ornamentelor 
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 Campanii umanitare: Ajută-l pe Moş Crăciun, Daruri pentru semenii noştri
 Felicitări pentru mame și bunici prin tehnica Origami la care au participat copii și tătici
 Fișe pentru părinți
 Colaborarea cu mediatorii școlari
  Diseminarea activităţilor proiectului: evenimente naționale și internaţionale, expoziții  
cu rezultate ale proiectului (panoul ZEP), postate în cancelarie ca activităţi de referinţă, ziare,  
colț informativ, pagină Facebook https://www.facebook.com/ZepZoneDeEducatiePrioritara
  Excursii 
  Vizitarea familiilor copiilor pentru culegerea datelor despre copiii cu frecvență redusă
  Monitorizarea situaţiei copiilor şi a familiilor pentru stabilirea unui plan de acţiune în vederea 
reducerii absenteismului și a abandonului școlar
  Studii de caz: Modelul meu, mama - implicarea mamei în educația copiilor, Întâmplări din viaţa 
reală, Efectele violenţei asupra dezvoltării armonioase a copilului, Pedeapsa şi recompensa în 
educaţia copilului și Pericole în viaţa copilului tău

  Organizare administrativă a proiectului în fiecare școală: 
liste de prezență, biblioraft Proiectul ZEP, plan de activităţi  
cu părinţii
  Vizionarea de filme: Ce voi face când voi fi mare, O clasă 
divizată
  Inaugurarea Centrului de Resurse Pentru Părinţi 
  Ateliere de lucru
•  Care este cea mai plăcută amintire a mea legată de prima 

zi de şcoală? 
•  Școala pe vremea mea - diferențe între învățământul de ieri 

și de azi
•  Bunica Aspazia a povestit părinţilor şi elevilor despre cum 

era şcoala înainte, care erau condiţiile oferite de şcoală, 
îndemnând copiii şi părinţii să folosească resursele oferite de 
şcoală pentru realizarea lor în viață
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•  Copilul meu e unic - calităţile fiecărui copil, centre de lectură, dans şi pictură
•  Fotografii din arhiva personală, suveniruri păstrate de la copii
•  Desenarea unui ou - mesaje despre importanţa educaţiei
•  Dezbatere: Regimul de viață al școlarului, programul săptămânal al unui elev
•  Educaţia în familie - reguli, recompense şi penalizări
•  Ce aş dori să schimb în şcoala unde învaţă copilul meu?
•  Discuții despre dificultățile părinților în asigurarea celor necesare copiilor și modul în care acest 

lucru afectează relația părinte-copil
•  Fotografii afișate în școală „Părinte/Bunic(ă) implicat(ă)”
•  Minte sănătoasă în corp sănătos/reguli de igienă în viața cotidiană prin prezentări, informări, 

discuții interactive, studii de caz, film: „Cele 7 reguli de aur pentru un corp sănătos”
  Povești: Povestea elevului care absentează, Poveşti de succes - alegeri de viaţă, persoane care 
i-au susținut, cât a fost de greu/uşor, ce i-a motivat/demotivat

  Ateliere creative 
•  Împletituri - coşuleţe, mături, garduri
•  Quiling - copiii sunt profesori pentru părinţi
•  Poşete din materiale reciclabile
•  Simboluri de primăvară – ce pot face două mâini dibace?, activitate mediatizată în presa 

locală: http://www.informatia-zilei.ro/sm/educatie/scolarii-din-lipau-au-participat-la-activitatea-
simboluri-de-primavara-ce-pot-face-doua-maini-dibace/

•  Atelier de creaţie în echipă părinţi-copii – poster comun despre copilărie și drepturile 
copilului

  Întâlniri la primărie, în școală, la biserică cu reprezentanții comunității despre modalitățile de 
intervenţie la nivel comunitar/local în cazul copiilor aflaţi în situaţie de abandon şcolar
  Newsletter: ZEP în şcoala mea. O perspectivă a părinţilor 
  Sesiuni de consiliere individuală: alegerea traseului şcolar al elevilor după terminarea clasa a 
VIII-a, modalităţi concrete de intervenţie pe parcursul vacanţei (timp liber, recuperare şcolară)
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7.6. Testimoniale, EVALUĂRI, 
recomandări
Aprecierile facilitatorilor selectate din rapoartele 
de evaluare evidenţiază impactul componentei 
Consilierea părinţilor. Fie că sunt reflecţii 
cognitive sau declaraţii emoţionale, prin vocea 
facilitatorilor se transmit cu acurateţe şi opiniile 
beneficiarilor direcţi, părinţii.

 Părinţii care au participat la aceste activităţi 
au fost foarte interesaţi, au venit cu mare drag. 
Uneori au fost însoţiţi chiar de copiii lor sau de 
taţii acestora. „Am reuşit să devenim o echipă, 
ceea ce ne-a bucurat foarte mult”.

 Prin activităţile iniţiate s-a consolidat 
încrederea părinţilor în ei înșiși, în copiii lor și în 
școală. „Am pornit de la nevoile zilnice, grijile, 
temerile și am condus discuția spre înțelegerea 
importanței școlii, educației pentru reușita 
copiilor. Am folosit exemple din comunitate, le-
am analizat împreună și am ascultat concluziile 
fiecărui părinte”.

 Activităţile au fost un bun prilej pentru 
participanţi de a discuta despre educaţie, valori 
şi perspective. La întâlnirile cu părinții am 
accentuat importanța unei relații armonioase 
părinte-copil, aplicarea recompenselor pentru 
stimularea comportamentelor pozitive și pentru 
generarea învățării. Parteneriatul părinţi – 
cadre didactice aduce beneficii suplimentare 
copilului. Cadrele didactice au recunoscut 
efectul pozitiv al activităților proiectului în viața 
școlii.

 „S-a discutat despre rolul educaţiei în 
dezvoltarea personală şi profesională, s-au oferit 
sugestii pentru crearea unui mediu educaţional 
atractiv atât la şcoală, cât şi în familie”. 

 „Părinţii au elaborat, prin desen, un jurnal 
al participării la program”, au prezentat un 
album electronic cu fotografii realizate în cadrul 
activităţilor cu părinţii. 

 Cred că activităţile desfăşurate cu părinţii au 
constituit un câştig atât pentru proiect, cât şi 
pentru comunitate”.

 S-a constatat interesul pentru continuarea 
componentei consilierea părinţilor, în urma 
discuţiilor cu aceştia. Se impune prezenţa unui 
specialist în consiliere în şcoală.

 Am analizat împreună cu profesorii şi 
părinţii gradul de implicare în activităţile 
desfăşurate, modalităţi de stimulare a 
prezenţei şi a colaborării şcoală-familie. A 
reieşit şi ideea necesităţii suportului oferit 
de comunitatea locală, pentru motivarea 
părinţilor în ceea ce priveşte prezenţa copiilor 
la şcoală.

 Părinții au fost solicitaţi să îşi exprime 
impresiile despre activităţile desfăşurate 
împreună, să ofere feedback, să propună 
noi tematici. Astfel părinţii au fost încântați 
de faptul că li s-a acordat atenție, că au avut 
posibilitatea de a comunica sincer, deschis cu 
cadrele didactice, au simţit sprijinul acestora şi 
au învăţat lucruri noi.

 „Consider că ar fi necesar să lucrăm cu 
profesorii pentru ca aceştia să câştige 
coerenţă şi autonomie în derularea 
activităţilor cu părinţii. Este nevoie de paşi 
concreţi, metode creative şi respect faţă de 
părinţi. Eficienţa programului depinde de 
construirea unui plan liber asumat de echipa 
şcolii împreună cu facilitatorul ”.

 În activităţile de bilanţ s-au prezentat 
impresii ale participanţilor la activităti - 
părinţi, cadre didactice, directori. S-a punctat 
importanţa şcolii în viaţa familiilor. Unii părinţi 
au apreciat întâlnirile prin atmosfera deschisă, 
plăcerea de a vorbi liber, fără constrângeri 
despre copii, despre problemele de zi cu zi. 
Au fost premiaţi părinţii care s-au implicat în 
activităţile de consiliere.

 „Părinţii au fost încântaţi de excursiile 
oferite în cadrul proiectului ca o recompensă 
pentru reducerea numărului de absenţe şi 
implicarea în viaţa şcolară. S-a concluzionat că 
acolo unde părinţii se implică şi sunt aproape 
de școală, lucrurile se pot remedia”. 
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 „Părinții au devenit mai apropiați de școală 

și mai interesați de rezultatele propriilor 
copii. Vizitele de monitorizare au condus 
la stabilirea priorităţilor pentru perioada 
următoare: atragerea în continuare, cu ajutorul 
mediatorului școlar a părinților către școală 
în scopul implicării lor în activitatea acesteia, 
implicarea elevilor în cât mai multe activități 
extrașcolare, transformarea școlii într-o școală 
prietenoasă. “

 În urma monitorizării eficienţei şi a utilităţii 
Componentei, a reieşit că părinţii manifestă 
interes, dar menţionează că întâmpină 
dificultăţi în participare constantă.

 „A fost apreciată colaborarea cu responsabilii 
din şcoli. Un aspect semnificativ a fost 
momentul festiv de la încheierea anului școlar 
unde au fost prezenți mai mulți părinți ca de 
obicei, mulți dintre ei fiind cei care au participat 
constant la activităţile de consiliere. O parte din 
colegi a recunoscut importanţa unor schimbări 
de atitudine, necesitatea înţelegerii specificului 
comunităţii cu care se lucrează”.

 În şcoli, rezultatele proiectului au fost 
promovate prin panouri, postere, pliante. 
Platforma ZEP a constituit un mediu de 
împărtăşire a ceea ce a funcţionat/ ceea ce 
nu a funcţionat în proiect. Părinţii au oferit 
şi au primit feedback despre importanţa 
componentei, participarea la activităţi, 
beneficiile pentru copii şi pentru ei înşişi.

7.7. Concluzii şi lecţii învăţate 
 Cea mai frumoasă lecție învățată este 

atitudinea manifestată față de părinții cu care 
am lucrat. Deschiderea față de complexitatea 
intervenției, credința că situațiile nu sunt de 
neschimbat, convingerea că fiecare om are 
resurse, optimismul în atingerea obiectivelor 
sunt “driverii” activităților de succes pentru 
componenta Consilierea părinților. Cei care 
spun că nu se poate, să nu-i întrerupă pe cei 
care acționează deja!

 Programul implementat necesită în primul 
rând prezența constantă a consilierilor școlari. 
Însoțirea „multiplicatorilor“ din școli (învățători, 
profesori, asistenți sociali, mediatori școlari, 
părinți) în acest demers creează sentimentul 
de siguranță: feedback, consultanță, coaching, 
supervizare, discutarea situațiilor dificile, 
analiza bunelor practici. În al doilea rând, 
strategiile utilizate sunt de efect atunci când 
pun în valoare creativitatea participanților. 
Pe de o parte permit accesul la un potențialul 
neexplorat, inaccesibil prin metode și tehnici 
clasice, iar pe de altă parte stimulează interesul 
pentru creștere și dezvoltare.

 Pentru ca rezultatele să fie vizibile este 
esențial ca procesul să fie consecvent, să 
abordeze diversitatea tematicii propuse, să 
respecte etapele planificate (succesiune, timp, 
resurse), să evalueze progresele sau dificultăților 
întâmpinate.

 În procesul de implementare a programelor 
de parteneriat şcoală-familie, prin activităţile 
derulate efectiv, consilierii şcolari comunică 
principalele valori care au la bază lucrul 
în echipă. Ei contribuie astfel semnificativ 
la schimbarea modalităţii în care şcolile 
relaţionează cu familia şi comunitatea şi la 
transformarea climatului din şcoală într-unul 
colaborativ.

 Parteneriatele cu părinții oferă suportul 
necesar pentru a umple gap-urile culturale 
între şcoală, familie, comunitate. Activităţile 
propuse oferă spaţii de discuţii şi împărtăşire 
a propriilor valori, credinţe, percepţii, unicităţi, 
modalităţi de depăşire a barierelor, de afirmare 
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şi auto-realizare care constituie cadrul pentru 
cunoaştere reciprocă, reducerea nesiguranţei 
în faţa „necunoscutului“, experimentarea 
„diferitului“ ca oportunitate de învățare, 
manifestarea toleranţei şi exersarea unor 
modalităţi de acţiune comună.

 Exemplele de activităţi oferite în acest ghid 
pot fi diversificate, aprofundate și adaptate 
la nevoile şcolilor, părinţilor şi comunităţii. 
Tematicile propuse pot aborda integrat și 
creativ și alte subiecte, cum ar fi: familia, rolul 
de părinte, abuzul, violenţa, comportamentele 
de risc, siguranţa la şcoală, dezvoltarea 
carierei şi reţeaua de servicii-suport, disciplina, 
comunicarea şi rezolvarea conflictelor, nutriţia, 
igiena, sănătatea, psihologia dezvoltării. 

 Este nevoie ca facilitatorii/consilierii şcolari 
să fie formaţi pentru implementarea unor 
astfel de programe de colaborare cu părinţii, 
întrucât pentru moment, există foarte puţine 
referinţe despre ce sunt şi cum se pot construi 
concret astfel de parteneriate la nivelul şcolii. 
Programele de formare iniţială/continuă trebuie 
să conţină tematici referitoare la parteneriatele 
şcoală-familie, dinamica unei asfel de colaborări, 
comunicare, diversitate, managementul 
schimbării organizaţionale, climat şcolar/cultură 
organizaţională etc. 

 Anumite studii (Bryan, Holcomb-McCoy 2007) 
remarcă şi faptul că, date fiind barierele cu care 
se confruntă consilierii şcolari în implementarea 
colaborării cu părinţii, programele de formare 
ale consilierilor trebuie să îi formeze pe aceştia 
şi cum să susţină (advocate) aceste programe, 

cum să construiască strategii pentru a depăşi 
barierele, pentru a fi catalizatori ai schimbării din 
sistemul educaţional. Aceasta presupune un grad 
mult mai mare de pro-activitate al consilierilor 
şcolari în ceea ce priveşte definirea rolului lor în 
şcoală, astfel încât să nu fie forţaţi să renunţe la 
roluri importante, precum cel de implementarea 
a unor programe de parteneriat şcoală-familie şi 
să fie nevoiţi să preia sarcini administrative.

 De asemenea, este nevoie ca documentele 
care reglementează activitatea consilierilor 
şcolari să fie actualizate şi completate cu aspecte 
care subliniază importanţa parteneriatelor şi 
rolul consilierului în construirea şi implementarea 
acestora.

 Se impune ca directorii și cadrele didactice 
să beneficieze de cursuri de formare centrate 
pe colaborarea şcoală-familie, pentru a înțelege 
beneficiile, modalităţile de abordare, provocările, 
rolurilor fiecărui partener în acest proces. 
Aceste formări sunt necesare deoarece o parte 
a personalului din şcoală nu aderă la ideea 
că parteneriatele cu părinţii sunt importante 
pentru succesul elevilor şi nu înţeleg suficient 
de clar rolul consilierului şi abilităţile de care 
acesta dispune pentru facilitarea implementării 
acestora.

 În urma implementării unui astfel de program, 
părinţii vor înţelege că pot influenţa învăţarea 
şi viitorul copiilor lor. Numai dacă facilitatorii/
consilierii școlari își vor asuma rolul de agenți 
ai schimbării (limba engleză „empowerment“), 
părinţii vor fi motivați și vor conştientiza 
beneficiile obţinute în urma programului, atât 
pentru ei, cât şi pentru copiii lor.

 Sunt necesare mai multe studii de evaluare 
pentru a clarifica tipurile de programe 
care influenţează cel mai mult motivația 
părinților în vederea participării la educație, 
cum pot fi depăşite barierele în construirea 
parteneriatelor școală-familie, factorii 
care susțin echipa școlii în funcționarea 
activităţilor de colaborare cu părinții și 
comunitatea. 



49
INSTRUMENTE DE MONITORIZARE:

1. Fişa Părinţilor (specificul grupului ţintă, identificarea nevoilor de consiliere)

FIŞA PĂRINŢILOR 
COPIL ÎN SITUAŢIE DE ABSENTEISM/ABANDON ŞCOLAR

ŞCOALA: ...........................................................................
Sat/comună/oraş: .........................................................
Judeţul .............................................................................

 sub 200 ROM
 între 200- 500 RON
 între 501- 1000 RON
 între 1.001- 1.500 RON
 peste 1.500 RON

 câte camere  .......................................................
 proprietate personală  ....................................
 bloc/casă/alt tip  ...............................................
 încălzire     da/nu
 electricitate     da/nu
 apă curentă     da/nu
 aragaz     da/nu
 frigider     da/nu
 maşină de spălat     da/nu
 TV     da/nu
 cablu TV/antenă parabolică     da/nu
 computer     da/nu

I. INFORMAŢII PERSONALE

II. VENIT LUNAR/FAMILIE (INCLUSIV 
ALOCAŢIILE COPIILOR/AJUTOR SOCIAL)

III. LOCUINŢA

MAMA TATA
Nume, prenume................................................................
Vârsta: ....... ani 
Etnie:
Ultima şcoală absolvită:
Ocupaţia:
Are buletin: da/nu
Date medicale: 

•  Boli cronice (tratament permanent) 
care?..........................................................

•  Dizabilităţi 
care?..........................................................

• Alte situaţii (operaţii) .....................................
Abilităţi (ce ştie/îi place să facă)
..............................................................................................
.............................................................................................

Nume, prenume................................................................
Vârsta: ....... ani 
Etnie:
Ultima şcoală absolvită:
Ocupaţia:
Are buletin: da/nu
Date medicale: 

•  Boli cronice (tratament permanent) 
care?..........................................................

•  Dizabilităţi 
care?..........................................................

• Alte situaţii (operaţii) .....................................
Abilităţi (ce ştie/îi place să facă)
..............................................................................................
..............................................................................................
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 Numărul copiilor..................... din care băieţi  ...........fete 

(se marchează în tabel copilul aflat în risc de abandon)

prenume vârsta B/F clasa/ 
ultima 

clasã ab-
solvitã

merge la școalã/la 
grãdinițã/a doua șansãda/

nu/așa și așa
(observații pentru fiecare 

copil)

cãsãtorit(ă)

1

2

3

4

5

....

foarte mulţumit mulţumit aşa şi aşa nemulţumit foarte nemulţumit

Factori individuali Stare de sănătate precară (la copil)  

Motivaţie redusă pentru activităţile şcolare  

Dificultăţi de învăţare/Cerinţe educative speciale  

Implicarea în activităţi la limita legii  

Alte situaţii/Observaţii  

Factori familiali Familia (divorţ/deces, monoparentală, concubinaj, 
reorganizată etc.)

 

Copil temporar/permanent în îngrijirea bunicilor/rudelor  

Situaţie de şomaj în cazul unui/ambilor părinţi/tutori  

Părinte plecat în străinătate  

IV. DATE DESPRE COPIII DIN FAMILIE  

V. CÂT DE MULŢUMIT SUNT FAŢĂ DE ŞCOALA PE CARE O FRECVENTEAZĂ COPILUL  
(AFLAT ÎN RISC DE ABANDON): 

VI. MOTIVELE PENTRU CARE COPILUL MEU LIPSEŞTE DES DE LA ŞCOALĂ  
SAU ABANDONEAZĂ ŞCOALA:
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deloc foarte rar din când în când des foarte des

Părintele prestează activităţi sezoniere care îl ţin departe de 
casă mai mult de o lună

 

Atitudine negativă a membrilor familiei faţă de 
educaţia copiilor/şcoală

 

Situaţii de abandon la fraţii mai mari  

Prestarea unor activităţi lucrative în gospodărie/în afară 
(copilul)

 

Prestarea unor activităţi lucrative în gospodărie/în afară 
(copilul)

Alte situaţii/Observaţii  

Factori şcolari Nefrecventarea grădiniţei  

Experienţă într-o instituţie de protecţie a copilului  

Rezultate şcolare slabe

Situaţie de repetenţie în anii anteriori 

Situaţie de repetenţie repetată 

Corijenţă la o disciplină în anii anteriori 

Corijenţă la mai multe discipline în anii anteriori

Participare scăzută la activităţi extracurriculare

Comportament deviant faţă de colegi, profesori

Lipsă de comunicare, izolare faţă de colegi

Manifestarea altor forme de inadaptare şcolară

Alte situaţii/Observaţii

VII. CÂT DE DES TREC PE LA ŞCOALĂ:
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  Am avut nevoie de o adeverinţă 
  Şedinţă cu părinţii
  Prima zi de şcoală
  Serbarea de sfârşit de an
  Un eveniment (1 iunie, 8 martie)
  Să mă interesez de situaţia/ 
notele copilului

  Dezvoltare personală (încredere în sine, 
iniţiativă, toleranţă, respect)
  Comunicarea mai bună cu ceilalţi din 
comunitate
  Comunicarea mai bună cu copilul meu
  Igienă, nutriţie, educaţie pentru sănătate
  La ce foloseşte educaţia?
  Etnia rromă: bucurie sau tristeţe?

(la şcoală, primărie, în familie etc.) .............................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................

 da  nu  nu ştiu

 da  nu  nu ştiu

VIII. LA CARE DINTRE EVENIMENTELE URMĂTOARE AM VENIT LA ŞCOALĂ ÎN ULTIMUL AN:

XII. DACĂ DORESC SĂ PARTICIP, MĂ INTERESEAZĂ :

IX. AM BENEFICIAT PÂNĂ ACUM DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU VIAŢĂ/ŞCOALĂ/
LOC DE MUNCĂ:

X. DACĂ DA, UNDE ANUME 

XI. DACĂ LA ŞCOALĂ S-AR DESFĂŞURA ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU 
PĂRINŢI, SUNT INTERESAT SĂ PARTICIP:

  Mă cheamă directorul/dirigintele pentru a 
mă informa despre un comportament plăcut/
neplăcut al copilului
  Din proprie iniţiativă, să discut cu profesorii
  La o întâlnire de informare (sănătate, cu 
primăria etc.)
  Altă situaţie (care?) .......................................................

  Cum mă comport ca părinte cu copilul meu
  Şcoala este şi a mea?
  Activităţi creative
  Activităţi muzicale
  Cum îl ajut pe copilul meu să înveţe
  Banii şi locul de muncă
  Altele (care)? ...................................................................

2. Grilele de focus grup

Scopul acestor instrumente a fost de a culege, printr-o metodă complementară chestionarului, 
informaţii despre relaţia părinţilor și a reprezentanților comunității (preot, primar, medic, jurist etc.) 
cu şcoala, stereotipuri, valori şi resurse, precum şi dificultăţi concrete pe care le întâmpină părinţii, în 
scopul de a adapta programul de lucru cât mai bine nevoilor grupului ţintă.
Un alt scop a fost acela al iniţierii întâlnirilor cu părinţii, al informării părinţilor cu privire la proiectul 
care se desfăşoară în şcoală şi al obţinerii acceptului cu privire la participarea la programul de lucru 
„Părinţii ZEP în şcoala mea”

GRILA FOCUS GRUP PĂRINŢI
1. Ce vă place la şcoala în care învaţă copilul dvs.?
2. Cum apreciaţi colaborarea dumneavoastră cu şcoala?
3.  Cât de des vă întâlniţi cu cadrele didactice, echipa managerială a şcolii? În ce constau aceste 
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GRILA FOCUS GRUP REPREZENTANȚI AI ȘCOLII ȘI AI COMUNITĂȚII
1. Ce părere aveţi despre şcoala dvs., colectivul de profeori, elevii?
2. Cum apreciaţi calitatea pregătirii elevilor dumneavoastră?
3. Cum apreciaţi colaborarea dumneavoastră cu părinţii?
4. Cum v-aţi implicat concret în colaborarea cu părinţii? 
5. Care sunt principalele teme de discuţie ale întâlnirilor dumneavoastră cu părinţii? 
6. Care sunt principalele dificultăţi în ceea ce priveşte relaţia cu părinţii? 
7. Există situaţii de abandon/absenteism în şcoala dvs?
8.  Prezentaţi pe scurt un exemplu concret are a condus la diminuarea  

absenteismului/abandonului în şcoala dvs.?
9. Ce-aţi schimba la şcoala unde lucraţi?
10. Dacă de mâine aţi fi director...
11. Numiţi 3 calităţi ale elevilor dvs., colegilor dvs., părinţilor elevilor...

3.  Fişa de monitorizare a activităților din cadrul componentei ZEP Consilierea 
părinţilor

CONSILIEREA PĂRINŢILOR. FIŞĂ DE MONITORIZARE 

întâlniri? Ce teme de discuţie au?
4. Enumeraţi câteva situaţii (dacă e cazul) în care aţi fost solicitaţi de către şcoală să vă implicaţi, ca şi 
părinţi? 
5. Menţionaţi obstacole cu care vă confruntaţi în relaţia cu şcoala.
6. Copilul dvs. frecventează şcola? Care sunt motivele pentru care îl trimiteţi la şcoală?
7. Atunci când nu vine la şcoală, care sunt principalele motive ale absenteismului?
8. Cum apreciaţi calitatea pregătirii copiilor dumneavoastră?
9. Cum apreciaţi colectivul de profesori din şcoala unde învaţă copiii dumneavoastră?
10. Ce-aţi schimba la şcoala unde învaţă copiii dumneavoastră?
11. Dacă de mâine aţi fi director...
12. Numiţi 3 calităţi ale copiilor dvs., altor părinţi, cadrelor didactice etc....
13. Cum vă imaginaţi viitorul copiilor dumneavoastră? Peste 10 ani, copilul meu...

Data vizitei de monitorizare

Monitor(i) din echipa de  
management ZEP

Unitatea de învăţământ
Judeţul

Actor/actori din școală 
participanți:

  Responsabil local Consilierea părinților
  Facilitator judeţean
  Director
  Membru al echipei de implementare ZEP de la nivelul școlii
  Parinte



Nr. 
crt.

Criterii Indicatori Observaţii

1 Derularea 
activităţilor cu 
părinţii

Focus grup părinţi (bifați)
 Realizat  Nr. părinţi implicați 
 Nerealizat

Focus grup comunitate (bifați) 
 Realizat  Nr. participanți implicați 
 Nerealizat

Fişele părinţilor
 Realizat  Nr. de fișe completate 
 Nerealizat

Activităţi dedicate părinţilor organziate 
de școală (de exemplu: autocunoaştere, 
rezolvarea confllictelor, comunicarea 
asertivă, motivaţia învăţării, tipuri de părinţi, 
managementul diversităţii etc.)
Nr. total de părinți implicați

 Sem I - Nr. de părinţi implicați
 Sem II* - Nr. de părinţi implicați

*situația este indicată până la data vizitei
Nr. de activităţi desfășurate

  2 exemple de succes din 
activitățile cu părinții:

1. .......................................................................
2. .......................................................................

Activităţi comune părinţi - copii 
 Nr. de participanţi (copii și părinți)
 Tematică

1. .......................................................................
2. .......................................................................

Nr. cadre didactice din școală implicate în 
activitățile organizate pentru/cu părinţii: 

Activităţi extracurriculare în care au fost 
implicaţi părinţii (serbări, zile speciale, 
origami, olărit, picturi, cântece, dansuri, 
concursuri, excursii, vizite etc.)

 Nr. de activităţi  .......................................
 Nr. de părinţi  ...........................................
 2 exemple de succes din tematica 

activităţilor 
1. .............................................
2. .............................................
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Nr. 
crt.

Criterii Indicatori Observaţii

Activităţi interşcolare (schimburi de 
experienţă între şcolile dintr-un judeţ): 
Întâlnirea 1

• Data ............................................................. • 
• Şcoala gazdă ...............................................
• Şcoli oaspete ..............................................
• Nr. de copii ..................................................
• Nr. de părinţi ...............................................
• Alţi reprezentanţi ......................................
• Tematică .......................................................
1. ..........................................
2. ..........................................
• Puncte tari

Întâlnirea 2
• Data ............................................................. • 
• Şcoala gazdă ...............................................
• Şcoli oaspete ..............................................
• Nr. de copii ..................................................
• Nr. de părinţi ...............................................
• Alţi reprezentanţi ......................................
• Tematică .......................................................
1. ..........................................
2. ..........................................
• Puncte tari

Activităţi relevante cu părinţii organizate de 
școală în colaborare cu alte instituții:

 HOLT
 CRIPS
 Agenţia Împreună 
 Altele, care? ............................................................

2 Portofoliul de 
activităţi cu 
părinţii

Înregistrarea participanților prin liste de 
prezenţe:

 DA, la fiecare întâlnire
 DA, la unele întâlniri
 NU

Existenţa unui portofoliu al activităților:
 DA, pentru toate activitățile
 DA, pentru anumite activități
 NU

Evidenţe colectate (bifați):
 poze
 filmuleţe
 materiale didactice 
 altele, care?..........................................................
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Nr. 
crt.

Criterii Indicatori Observaţii

2 Portofoliul de 
activităţi cu 
părinţii

Document de planificare a activităților:
DA  
 NU

3 Promovarea 
proiectului ZEP
Componenta 
Consilierea 
Părinţilor în şcoală 
şi în comunitate

Vizibilitatea în şcoală (bifați)
  un spațiu special dedicat proiectului
  elemente de promovare a importanţei 
educaţiei
 afişe, postere UNICEF
  produse ale activităţii obţinute în lucrul 
cu părinţii (colaje, postere fișe de lucru, 
obiecte create etc.)
 alte resurse de învăţare...................

Diseminarea proiectului ZEP- Componenta 
Consilierea părinţilor (bifați)

 informări ale părinților, reprezentanților 
comunității

 articole în ziarele locale
 informaţii pe pagina WEB a şcolii, primăriei, 

CJRAE/CMBRAE 
 interviuri la televiziuni locale, regionale, 

naţionale
 articole în revista şcolii 
 articole în alte publicaţii 
 evenimente educaţionale (ateliere de lucru, 

târguri, conferinţe, seminarii, comisii, cercuri 
metodice, şedinţe cu părinţii etc.).

Elaborarea newsletter-ului „Părinţii ZEP în şcoala 
mea“ (aprilie- iunie 2012)

 DA
 NU

4 Funcționarea 
Centrului de 
Resurse pentru 
Părinţi (CRP) 
(aprilie- iunie 
2012)

Existenţa unui Centru de Resurse pentru Părinți (CRP) 
în şcoală

 DA
 NU

Organizare CRP:
 Misiune
 Siglă
 Orar
  Amenajare (un perete, pe hol, o sală 
de clasă, un cabinet de consiliere, în 
cancelarie, un colţ într-un laborator etc.)
 Plan de acțiune (aprilie-iunie 2012)
  Părinți-resursă implicați în activitățile 
Centrului
 Sprijin local oferit de comunitate
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Nr. 
crt.

Criterii Indicatori Observaţii

5 Participarea la 
crearea ghidului 
„Părinţii ZEP în 
şcoala mea. Ghid 
de bune practici“ 
(aprilie- iunie 
2012)

Contribuţii la ghid conform template-ului (bune 
practici: activități, metode, produse, eseuri inedite, 
rezultate ale studiilor, personalități de succes din 
comunitate, Părinții anului etc.):

  1. ..................................................................................
  2 ...................................................................................
  3 .................................................................................. .

6 Promovarea 
proiectului ZEP
Componenta 
Consilierea 
Părinţilor în şcoală 
şi în comunitate

Cadrele didactice asigură prezenţa online a şcolii 
pe platforma proiectului - componenta Consilierea 
părinților?

 DA
 NU.

Postarea pe platformă a planificării activităților cu 
părinții:?

 DA
 NU.

Utilizarea platformei online training.ise.ro pe 
componenta Consilierea părinților (comentarii, teme, 
intrebări postate, resurse împărtășite etc.):

 Profesori care au o prezență activă pe 
platformă (%...)

 Profesori care utilizează ocazional 
platforma (%....)

 Profesori care nu utilizează platforma (%...).

Puncte tari  ............................................................................................................................................................................... .
Dificultăți/Aspecte de îmbunătățit  .................................................................................................................................
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