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„Eu si copilul meu” 
proiect educaţional 

  MOTTO:     "Copiii au mai multă nevoie de exemple decât de critici." 

(Joseph  Joubert ) 

 
                                       

-Proiect de parteneriat educaţional – formare familiala in abilitati educative 

privind prevenirea comportamentelor de risc 

Iniţiator/coordonator  proiect: prof. psiholog Onu Mariana 

                                       prof. Haidau Adelina 

Grup de lucru: părinţi şi şcolari cls a VII-a 

 

   Educaţia părinţilor poate fi: 

    O educaţie a educaţiei copilului; 

    O introducere în dezvoltarea emoţională a  copilului; 

    O formare de abilităţi de comunicare şi analiză 

Denumirea proiectului:"Eu si copilul meu" 

Durata:   patru luni (octombrie2013-ianuarie 2014) 

Iniţiator/coordonator  proiect : prof. psiholog Onu Mariana 

                                                prof. Haidau Adelina 

Grup de lucru :   părinţi şi şcolari 

Scopul proiectului: 

    Cultivarea şi dezvoltarea parteneriatului dintre familie şi şcoală 

    Implicarea părinţilor în viaţa şcolii, astfel încât să devină parteneri activi 
şi avizaţi în educaţia copiilor; 

    Informarea părinţilor cu privire la strategiile de cunoaştere a copilului; 
    Crearea de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor pozitive 

dobândite de părinţi în educarea copilului. 



 

 

Obiective specifice: 

     Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, optimizarea comunicării în triada părinte – 
şcolar - profesor; 

     Consilierea părinţilor privind problematica educării copiilor; 
     Formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali şi responsabili în educaţia 

şcolarului; 
     Convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor şi în a 

şcolii, în ansamblu; 
     Înţelegerea conceptului de "autoritate parentală"(definire, caracteristici, condiţii de 

exercitare.) 

  Descrierea proiectului: 

Prin activităţile proiectului, şcoala recunoaşte şi accentuează rolul şcolii în educaţia 
părinţilor, încercând să-i determine să înţeleagă că aceasta face mai mult decât o simplă 
instituţie socială, ea educă şi instruieşte. 

Puncte tari ale aplicării proiectului: 

     Părinţii îşi vor descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implică colectivitatea; 
     Va spori încrederea familiei în scoală; 
     Va spori eficienţa activităţilor instructiv-educative desfăşurate în şcoală; 
     Părinţii îşi vor împărtăşi experienţele şi se vor împrieteni între ei; 
     Relaţia familie-şcoală se va întări. 

              Puncte slabe: 

     Posibil ca unii părinţi să nu trateze cu acelaşi interes acest proiect; 
     Posibil ca unii părinţi să se manifeste în mod nedorit. 

            Tematica proiectului 

 Cunoaşterea nevoilor copiilor; 
 Identificarea comportamentelor de risc; 
     Comunicarea eficientă; 
     Sprijinirea copilului de către părinţi; 
     Petrecerea timpului liber în familie; 
     Autoritatea parentală. 

          Etapele proiectului: 

     Realizarea unui studiu  în vederea identificării tipurilor de părinţi şi a tipurilor 
de copii; 

     Întocmirea proiectului; 
     Organizarea întâlnirilor cu părinţii; 
     Distribuirea materialelor de informare a părinţilor; 

     Desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect. 

      Evaluare: chestionare, expoziţie foto, portofoliul familiei, teste pentru 
copii şi părinţi 



 

 

                   
CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI 

  Activităţi educaţionale, metode şi procedee pentru derularea 
proiectului 

 Întâlniri individuale şi colective; 
 Consilierea copiilor şi părinţilor aflaţi în situaţii dificile; 
 Studiul de caz; 
 Portofoliul şcolarului şi al familiei; 
 Chestionarele  şi testele pentru copii şi părinţi; 
 Seminarii interactive cu teme privind psihologia copilului, strategii de învăţare, 

disciplinarea sau managementul comportamentelor problematice ale copilului. 
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Conţinutul acţiunii Mijloc de 

realizare 

Data Participanţi 

1 Necesitatea parteneriatului 

şcoală - familie 
Referat:"Tipuri de 

părinţi, tipuri de 

copii"; chestionar 

părinţi 

Oct. 2013 Prof. psih. Onu 

Mariana 

Prof. Haidău Adelina 

Director educativ, Craciun 

Dana 

Părinţi 

2 Înţelegerea copilului -  

Scopurile greşite ale copilului 
Întâlnire  cu părinţii şi 

dialog - Consilierea 

copiilor şi părinţilor 

aflaţi în dificultate 

Nov.2013 Prof. psih. Onu Mariana 

Prof. Haidău Adelina 

Dir, Stratulat Ana 

Părinţi 

3 Eroarea pedepsei si a răsplăţii / 

Caştigă cooperarea 
Întâlnire  cu părinţii şi 

dialog 
Dec. 2013 Prof. psih. Onu Mariana 

Prof. Haidău Adelina  

Părinţi 

4 Noile principii de creştere a 

copilului    
Evaluare sub forma de 

chestionare, portofoliul 

cu lucrari din timpul 

derularii proiectului 

Ian. 2014 Prof. psih. Onu Mariana 

Prof. Haidău Adelina  

Părinţi 



 

 

MOTIVAREA PROIECTULUI 

               Orice părinte se întreabă: "Sunt un părinte bun pentru copilul meu?" sau"Ce 
înseamnă să fii un părinte bun?".Din dorinţa de a încerca să găsesc răspunsuri la 
asemenea întrebări s-a născut proiectul educaţional ''Eu si copilul meu”, proiect care li se 
adresează în egală măsură părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice. Cercetările au arătat că 
rata învăţării creşte şi se menţine ridicată în situaţiile în care părinţii se implică în sprijinirea 
copiilor prin diverse activităţi acasă. Părinţii vor aprecia mai bine abilităţile şi aptitudinile 
copiilor, problemele şi posibilităţile de rezolvare a acestora în procesul învăţării. Prin 
activitatea de parteneriat cu părinţii ne asigurăm un sprijin în propria activitate. Învăţându-i 
pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi relaţiile dintre 
părinţi şi copii. Prin cooperarea reală şi comunicarea cu părinţii, şcoala pune bazele unei 
unităţi de decizie ţi de acţiune între cei doi factori. De asemenea, activităţile cu părinţii duc 
la rezolvarea situaţiilor - problemă , a conflictelor posibile şi a situaţiilor de risc în 
dezvoltarea copilului. Profesorul întreprinde activităţi de cunoaştere a copiilor şi a familiilor 
acestora- începe cu studierea dosarelor personale, a fişelor de caracterizare psihologică. 
Organizează colectivul de părinţi: alege comitetul de părinţi, repartizează atribuţiile 
acestora, selectează părinţii disponibili de a participa la viaţa clasei. Stabileşte un program 
de activităţi cu familia: proiectează întâlniri individuale şi colective, consultaţii, adunări ale 
părinţilor, activităţi extracurriculare. Pregăteşte şi conduce şedinţele cu părinţii, invită diferiţi 
specialişti, învaţă părinţii cum să creeze şi să completeze un portofoliu pe o temă dată. 
Menţine permanent relaţii cu toţi părinţii prin intermediul telefonului, invitaţiilor, întocmeşte 
orarul şedinţelor cu părinţii. Realizează consilierea copiilor şi a părinţilor aflaţi în situaţii 
dificile. Elaborează comunicări, referate, selectează informaţii şi materiale pentru portofoliul 
familiei. Elevii şi părinţii vor fi plasaţi în situaţii de problemă, de cercetare şi de descoperire, 
conştientizare a valorilor familiale în corelaţie cu cele general-umane.                 

Parinţii-parteneri educaţionali 

    Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecţie fizică, afectivă, 
mentală, morală şi socială pentru toţi membrii ei , dar mai ales pentru copii. Relaţiile din 
sfera familiei sunt de tip special, având la bază sentimente de dragoste şi respect reciproc. 
Dimensiunea afectivă este cea mai mare forţă, dar poate deveni şi cea mai vulnerabilă 
latură a convieţuirii familiale. Cele mai acute probleme educative, culminând cu insuccesul 
şcolar, se nasc din absenţa sau ignoranţa atenţiei părinteşti sau coroziunii afective din 
familiile dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu tulburări psihice, consum de alcool, 
violenţa fizică si verbală.  Implicarea activă a părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare 
ale propriilor copii au ca rezultat că ei realizează că problemele lor sunt şi ale altor părinţi, 
că este util să discute despre situaţiile cu care se confruntă, află căi şi modalităţi de 
rezolvare a problemelor. Între unii părinţi se înfiripează relaţii de încredere şi cooperare, 
învaţă să accepte asistenţa specializată, să ceară ajutor atunci cand au nevoie. Informaţiile 
primite ţi abilităţile dobândite le dau încredere şi competenţe sporite. 

A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide 
transformări sociale, este o misiune din ce in ce mai dificilă . Familia are nevoie de sprijin şi 
susţinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. 

          
 

 

 

 



 

 

 

 
 
Scrisoare  către părinţi 

 
 

Dragi părinţi, 

Vă invităm să veniţi alături de noi pentru a derula programul "Eu si 

copilul". Împreună vom construi o relaţie mai bună între şcoală şi 

familie, pentru binele copilului dvs. 

Acest program nu-şi propune să substituie clasicele şedinţe cu 

părinţii, dar pe lângă acestea este bine să se lucreze şi altfel cu cei care 

au calitatea de părinte, pentru dezvoltarea colaborării grădiniţă-

familie. 

În timpul întâlnirilor se vor aborda diverse teme, de larg interes 

pentru dezvoltarea şi educarea copilului. 

Temele vor fi abordate într-o manieră interactivă, cu pronunţat 

caracter aplicativ. 

 
 
 

Succesul copiilor noştri depinde de noi. Vă aşteptăm cu drag! 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITATEA 1 

TIPURI DE PĂRINŢI, TIPURI DE COPII 

 

Obiectivele activităţii: 

- Să ne cunoaştem; 

- Să stabilim împreună reguli de grup; 

- Să ne familiarizăm cu activităţile 

proiectului ,,Eu si copilul meu”; 

- Să descoperim ce stiluri educative pot 

avea părinţii; 

 

Toate comportamentele au un scop. 

Stiluri educative ale părinţilor: 

Studiu de caz: Ce fel de părinte sunt? 

 

În funcţie de răspunsul dat de d-voastră, vă 

veţi regăsi în una din caracterizările de mai 

jos: 

 

 

 

1.Părintele autoritar ( Domnul sau Doamna Perfecţiune).  

Relaţia dintre părinte şi copil este unidirecţională, ca un drum cu sens unic! 

2. Părintele hiperprotectiv (Cloşca) .  

Relaţia dntre părinte şi copil este controlată numai de părinte! 

3.Părintele inconsecvent ( Cănuţă om sucit).  
              Relaţia dintre părinte şi copil este foarte fragilă, ca un drum cu suişuri şi coborâşuri. 

4.Părintele dezinteresat, indiferent.  
Relaţia dintre părinte şi copil este inexistentă, fiecare face ce vrea! 

5.Părintele democrat.  
Relaţia dintre părinte şi copil este stabilă şi bine sudată! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITATEA  2 
ÎNŢELEGEREA COPILULUI-   

SCOPURILE GRESITE ALE COPILULUI 

 

 

Obiectivele activităţii : 

- Să învăţăm cum să acţionăm 

pentru a schimba comportamentul 

problematic al copilului; 

- Să aflăm care sunt scopurile şi 

gândirea copiilor. 

 

 

Scopurile greşite ale copilului 

 
 O cale eficientă de a înţelege 

comportamentul necooperant al copilului 

(copiilor) dvs. este să vă familiarizaţi cu scopul comportamentului. Cele patru scopuri greşite ale 

acestor comportamente care vă scot deseori din minţi sunt:  

1. Obţinerea nemeritată a atenţiei. 

2. Puterea. 

3. Răzbunarea. 

4. Pretinsa incompetenţă sau inadecvarea. 

 

 

Există trei paşi pentru a diagnostica oricare dintre aceste scopuri : 

1. Care sunt sentimentele dvs. când copilul nu se poartă frumos? 

2. Ce gândiţi dvs. în acel moment? 

3. Ce răspunde copilul atunci când îl corectaţi?  

 

 

 

 

 


