ŞCOALA PĂRINŢILOR !

PARINTI MAI BUNI, COPII MAI BUNI!!!!!

INITIATOR:
Institutor: Florescu Daniela
Grădiniţa O. P. Nr. 11 Brasov

SCOPURILE:


Sprijinirea dezvoltării socio-educative a copilului şi familiei;



Asigurarea accesului şi participării actorilor educaţionali nu numai la intrarea în
sistem, ci şi pe tot parcursul instructiv-educativ.
OBIECTIVELE GENERALE:
 Dezvoltarea de activităţi de informare şi formare pentru părinţi;
 Formarea deprinderilor şi practicilor de parteneriat în relaţiile dintre copil, familie şi
cadre didactice;
 Dezvoltarea unor atitudini pozitive şi a unor percepţii sociale faţă de problematica
creşterii, dezvoltării şi educării copiilor, precum şi eliminarea discriminărilor de orice
natură.
OBIECTIVELE SPECIFICE:



Dezvoltarea deprinderilor educative ale părinţilor;


Identificarea rolurilor parentale şi responsabilizarea părinţilor;



Identificarea şi derularea unor forme de activităţi de sprijinire a parteneriatului

educaţional între grădiniţă şi familie, familie-preşcolar, educatoare-preşcolar şi
părinte-educatoare.
GRUPURI ŢINTĂ:
Beneficiari direcţi: preşcolarii din grădiniţă;
Beneficiari indirecţi: părinţi, educatori, comunitate;
JUSTIFICAREA PROIECTULUI:
Din perspectiva istorică, educaţia părinţilor – ca şi educaţia (poporului) în general - apare
necesară, atât pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi

socială, ca un vector al democratizării educaţiei şi societăţii. Accelerarea transformărilor sociale,
democratice, emanciparea femeii (la preocuparile materne şi gospodăreşti adaugându-se
preocupările profesionale şi de studiu), modificarea statutului copilului, dispersia familiei,
progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea faptului că orice
sistem de educaţie ramâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. În
cazul multor părinţi, există o înspăimântătoare neglijare a datoriei, ei îşi trimit copiii nedisciplinaţi
la grădiniţă, pentru a primi educaţia pe care ei ar fi trebuit să le-o dea acasă. Obstacolele relaţiei
şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la cadrele
didactice) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus de efort material şi de timp).
Date fiind toate aceste probleme şi revenind la necesitatea educaţiei părinţilor în ideea
alinierii la cerinţele grădiniţei şi cele impuse de idealul socio-educaţional, trebuie remarcate cele
trei direcţii de acţiune: a. sprijinul emoţional (a se da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor
fără critică sau condamnare); b. sprijinul informaţional ( a li se da părinţilor ocazia de a înţelege
propria situaţie şi cea a educaţiei copilului lor) c. sprijinul instrumental (ajutor în rezolvarea
problemelor care ţin de educaţia copilului).
Nu este de aşteptat ca educatorul să facă lucrarea părinţilor. În acest scop este necesar un
dialog între cadre didactice şi părinţi. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor
apare ca o dimensiune a educaţiei permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. Ca puncte de reper
în educaţia părinţilor se apreciaza: educarea viitorilor părinţi (în unitatea de învăţământ sau în afara
ei); educarea părinţilor cu copii mici; relatia grădiniţă-familie; rolul mass-mediei în educaţia
părinţilor; (Stern, H. H., 1972).
DURATA ACŢIUNII: 12 luni
REZULTATELE AŞTEPTATE: O mai bună cunoaştere a copiilor de către părinţi;
observarea copiilor în activitatea de zi cu zi a grădiniţei ; îmbunătăţirea relaţiilor dintre preşcolar şi
părinţi; îmbunătăţirea relaţiilor educatoare-părinţi, părinţi-copii, copii-educatoare; însuşirea unor
aspecte teoretice privind educaţia copiilor (managementul conflictelor, activitatea de relaxare şi
recreere a copiilor, tipuri de recompense); implicarea directă a părinţilor în activitatea instructiveducativă (activităţi curente, jocuri, activităţi extracurriculare, manifestări cultural-artistice);
creşterea interesului faţă de copii (criterii de apreciere a activităţii copiilor);
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ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
• Permanent: Consiliere pe teme educative legate de evoluţia fiecărui copil preşcolar în

cadrul programului educativ instituţionalizat, corelat cu comportamentele şi atitudinile
manifestate în sânul familiei – colaborare cu familia prin dialog liber.

Exemple de exerciţii pentru activităţile de grup sau colective cu părinţii
Se lucreaza pe grupuri:
• Faceţi un desen care să reprezinte imaginea familiei dumneavoastră. Discutaţi-l cu
colegii şi analizaţi diferenţele!
•

Analizaţi caracteristicile familiei româneşti de azi. Ce valori sunt prioritare? Cum am
putea influenţa schimbarea valorilor şi consolidarea valorilor morale care ţin de
respectul copilului şi stimularea dezvoltării personalităţii sale?

•

Ce metode credeţi că sunt mai utile în transmiterea informaţiilor către membrii
familiei? Ce diferenţe vedeţi în procedeele folosite pentru taţi şi pentru mame?

•

Discutaţi împreună rolurile unui părinte. Cine v-a învăţat aceste roluri?

•

Cunoaşteţi părinţi care au copiii cu CES? Care sunt nevoile educative ale acestor
părinţi? Cum credeţi că îi putem sprijini?

•

Cum definiţi părintele bun? Numiţi 5 caracteristici. Discutaţi în grup pe această
temă. Faceţi un tablou al trăsăturilor părintelui bun. Realizaţi un desen colectiv cum
arată o familie în care părintele este bun şi cum arată o familie în care părintele este
exact contrariul (un desen cât mai amuzant şi în care nu talentul este important)?

•

Cum vedeţi copilul bun? Desenaţi copilul bun cu trăsăturile pe care le-aţi discutat.

•

Ce simbol găsiţi pentru părintele bun? Dar pentru copilul bun?

•

Ce înţelegeţi prin parteneriat educaţional intre institutie scolara si familie?
Argumentaţi din perspectiva părintelui, a copilului şi a cadrului didactic.

•

Enumeraţi principalele conflicte care apar între şcoală şi părinţi. Găsiţi modalităţi de
rezolvare pentru aceste conflicte.

•

Notaţi individual care sunt informaţiile pe care le consideraţi necesare unui părinte.
Încercaţi apoi să alcătuiţi în grup un program de instruire al părinţilor.

Exemple de activităţi care se pot desfăşura în cadrul proiectului „Şcoala părinţilor”, aflat în
derulare la Gradinita nr. 11 BRASOV:
Tipul de activitate

Activităţi educative

Activităţi de socializare

Activităţi de ordin social
- invitaţi specialişti din domeniul
sănătăţii, economic, juridic etc.

Exemple de activităţi
Stadiile de dezvoltare ale copilului – nevoi specifice pentru fiecare
etapă de vârstă
Despre copiii cu cerinţe educative speciale
Copilul cu probleme de adaptare şcolară
Ce este imaginea şi stima de sine?
Calităţile/obligaţiile parentale
Cum ne văd copiii?!?
Educaţia părinţilor în situaţii de risc
Complexul de inferioritate
Stil de viaţă sănătos
Despre pedeapsă şi recompensă
Copilul trist, timid, fricos, agresiv...
Educaţia sexuală – cine? ce? când? unde? de ce?
A învăţa să înveţi
Adolescenţa – perioadă de criză sau nu?
Familia monoparentală
Pentru dumneavoastră, doamnă... – 8 Martie
Copilăria – inima tuturor vârstelor – 1 iunie
Şi părinţii sărbătoresc Zilele Şcolii
Fotbal – elevi vs. părinţi şi cadre didactice
Atelierul de creaţie – valorificarea de aptitudini
Am venit să colindăm... tradiţii de Crăciun
Ce este educaţia antreprenorială?
Cum fac economii?
Cum e mai bine sa procedez?
Cum ii pregatesc viitorul copilului meu?
Drepturile angajatului
Nu ne dăm bătuţi – Despre reorientarea profesională

10 PENTRU PĂRINŢI
În educaţia copiilor este importantă şi pregătirea părinţilor

pentru

această "meserie". Nimeni nu se naşte învăţat, însă putem cunoaşte sau însuşi unele lucruri din
cărţi sau din sfaturile altora cu experienţă. Impreună cu părintele, educatoarele trebuie să
stabilească o strategie şi o atitudine comună în ceea ce priveşte copilul, care să-i ofere acestuia
toate atuurile pentru dezvoltarea viitoare, la adăpost de conflicte, frustrări şi confuzii. Părintele
caută în cadrul didactic calităţile care îi vor permite chiar lui însuşi să găsească o cale mai bună de
înţelegere cu propriul copil. Colaborarea grădiniţă-familie ar trebui să aibă în vedere acele strategii
care să ajute dezvoltarea şi evoluţia copilului în bune condiţii.

1.

Iubeşte-ţi şi acceptă-ţi copilul aşa cum este!

Fii cald, iubitor şi sensibil. Prima şi cea mai importantă nevoie a copilului tău este aceea de
a fi iubit. Fiecare copil este asemenea unui pahar gol şi singurul mod în care acest pahar poate fi
umplut este acela de a-i arăta copilului dragoste. Doar atunci când paharul este „plin" copilul poate
începe să dăruiască, la rândul său, dragoste. Copilul are nevoie să fie alintat, mângâiat şi
îmbrăţişat, să se simtă aproape de părinţi, să i se ofere căldură şi confort emoţional, să se simtă
dorit şi înţeles. A-i împlini doar nevoile fizice, de hrană şi de îngrijire, nu este suficient. Mulţi
copii au stagnat din creştere sau chiar au murit, în ciuda îngrijirii fizice adecvate care li s-a oferit,
pentru simplul fapt că le-a lipsit dragostea.
Dragostea este atât de importantă, încât , părinţii, trebuie să împlinească această nevoie
înainte de oricare alta. Nu este suficient ca el să audă, să creadă sau chiar să ştie că îl iubiţi, ci
copilul trebuie să perceapă el însuşi această dragoste, altfel ea nu are nici o valoare. Este dreptul
oricărui copil să fie iubit şi acceptat pentru simplul fapt că există. Este uşor să jefuim un copil de
dragostea noastră. Fără să ne dăm seama, noi reacţionăm la atitudinea lui negativă, pedepsindu-l pe
nedrept sau rănindu-i simţămintele sensibile prin cuvintele şi prin acţiunile noastre aspre. De multe
ori, noi golim cupa de dragoste a copilului în mod inconştient.

2.

Respectă-ţi copilul !

Este dreptul copilului şi obligaţia părintelui să-i respecte viaţa şi intimitatea. Copilul are
dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau
altor tratamente umilitoare ori degradante. Respectă-ţi copilul pentru ceea ce este, căci astfel vei fi
respectat la rândul tău şi tot altfel copilul se va autorespecta şi va fi încrezător în ceea ce este şi în
ceea ce poate.
Parinţii trebuie să perceapă copilul aşa cum este el, în mod realist. Daca percepţia greşită
asupra copilului dăinuie o perioadă lungă de timp, acesta îşi va însuşi comportamentele pe care tu i
le atribui în mod greşit şi va începe să creadă că este aşa cum îl percepi (lipsit de valoare, slab,
neiubit, nedorit, rău, obraznic, urât). Riscurile sunt mari. Copilul trebuie înţeles în funcţie de vârsta
lui cronologică şi mentală şi trebuie să îi fie respectate particularităţile individuale, ceea ce îl face
unic, irepetabil.
Respectă-ţi copilul şi nu-i răni sentimentele, nu-l dezaproba şi nu-l jigni, nu râde niciodată de
el, nu-i critica ideile şi acţiunile, nu-l răni verbal sau fizic. Respectă-l aşa cum aştepţi să fii şi tu
respectat !

3.

Fii un exemplu bun pentru copilul tău !

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi climatul
acesteia şi de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „Nu trebuie să faceţi în faţa
copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care
i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra invocând exemplul dat
de dumneavoastră şi se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă
veţi putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie greşeala.”
Să-i transmiţi valorile şi normele etice ale societăţii. Să-i dovedeşti că trebuie să trăiască în
dragoste şi armonie cu cei din jurul său. Să trăiască în cinste, în adevăr, respectând bunurile,
convingerile şi sentimentele altora. Să crească şi să simtă tot timpul comuniunea „mamă-copiltată”. Să-l obişnuieşti să participe la activitatea obştească. Ceea ce va deveni copilul tău este
consecinţa exemplului oferit. Tu eşti cea mai puternică influenţă din viaţa copilului tău !

4.

Implică-te în viaţa lui !

Este important ca părinţii să nu lase evoluţia copiilor la voia întâmplării sau doar în seama
cadrelor didactice. Ia parte la activităţile zilnice ce se petrec în jurul copilului tău, joacă-te cu el,
vorbeşte cu el şi află-i tristeţile şi bucuriile, ieşi cu el la plimbare sau mergeţi în călătorii, participă
alături de el la activităţile din grădiniţă, cunoaşte-i evoluţia din cadrul grupei, într-un cuvânt
implică-te direct şi activ în lumea lui.
Copiii care sunt apropiaţi de părinţii lor sunt mai puţin expuşi comportamentelor de risc.
Cu cât te implici mai mult în vieţile copiilor tăi, în creşterea şi educarea lor, cu atât se vor simţi
mai puşi în valoare şi vor fi mai dispuşi să îţi răspundă pozitiv.

5.

Comunică cu el !

Copilul este un recipient emoţional şi un partener în dialogul emoţional care se
instalează între el şi mamă, de la naştere. Comunicarea implică nu numai limbajul oral (vorbirea),
ci şi cel non-verbal, "limbajul corpului", în care mesajele sunt transmise prin timbrul vocii,
expresivitatea mimico-facială, poziţia corpului, gesturi. Nu se poate vorbi de o bună comunicare în
absenţa limbajului corpului, care este esenţial în comunicare. Ca să recunoaşteţi semnalele pe care
vi le dă copilul întrebăţi-vă mereu: „Ce încearcă copilul meu să spună cu ochii, faţa, vocea sau
corpul său?”

6.

Lasă-l să se joace şi să experimenteze !

Copilul acceptă numai experienţele pe care le face singur. Propriile tale experienţele sunt
lipsite de valoare pentru copilul tău. Trebuie să ai curajul să-i dai prilejul de a-şi acumula
experienţele proprii, chiar dacă sunt legate de anumite riscuri. Încurajaţi descoperirile şi joaca.
Încurajează copilul să încerce ceva nou. Nu te teme de eşec, fără risc există o mică probabilitate de
succes. Lasă copilul să experimenteze, în siguranţă, şi rezistă tentaţiei de a interveni. Atunci când
voi, ca părinţi, le acordaţi copiilor voştri libertatea de a se mişca, de a explora, de a crea, de a se
exprima şi de a se juca, toate acestea făcând parte din experienţa lor zilnică, înseamnă că le
împliniţi doar una dintre cele mai importante nevoi ale vieţii lor.

7.

Foloseşte disciplina în educaţie !

Folosiţi disciplina ca o ocazie de educare. Este normal pentru copii să testeze regulile şi
să acţioneze impulsiv câteodată. Părinţii trebuie să stabilească reguli care să ajute la educaţia
copilului în loc să-l pedepsească. Sunt unii copii care necesită mai multă răbdare şi blândeţe
decât alţii în procesul de disciplinare şi educare. Măsurile de disciplinare nu pot fi stabilite decât în
acord cu demnitatea copilului, nefiind permise, sub nici un motiv, pedepsele fizice ori acelea care
se află în legatură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care îi afectează starea emoţională.

8.

Creşte un copil sănătos !

Un părinte bun va fi preocupat de sănătatea fizică, psihică, afectivă şi intelectuală a propriului
copil şi va acţiona în consecinţă. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să
permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.

9.

Alege calitatea pentru copilul tău !

O îngrijire de calitate este esenţială pentru dezvoltarea copilului tău. Calitatea trebuie să se
reflecte atât în alegerea mediului de viaţă, în oferirea hranei necesare, în alegerea serviciilor de
calitate pentru îngrijirea copilului, şi în alegerea formei de educaţie cea mai potrivită. Alege
întotdeauna ceea ce este mai bun pentru copilul tău: un mediu curat şi securizant, care să
satisfacă nevoile copilului în funcţie de vârsta sa, o alimentaţie sănătoasă, o unitate de
învăţământ care promovează o educaţie de calitate, la standarde ridicate.

10.

Exista un „NU” şi pentru tine !
 Nu îţi deprecia copilul !

 Nu folosi ameninţări şi nu-ţi pedepsi fizic copilul !
 Nu-i cere să fie cuminte tot timpul, este un copil la urma urmei !
 Nu îţi mitui copilul !
 Nu obliga un copil mic să promită !
 Nu lăsa televizorul să-ţi educe copilul !
 Nu face exces de cuvinte când îi vorbeşti !
 Nu insista să obţii o supunere imediată şi oarbă din partea lui !
 Nu îl răsfăţa exagerat !
 Nu-l minţi niciodată !

 Nu cere respectarea unor reguli inadecvate vârstei copilului !
 Nu utiliza metode moralizatoare care induc vinovăţia !
 Nu da copilului ordine !
Parintii sunt determinati la a învaţa mai bine când:
- Înţeleg utilitatea informaţiei.
- Adulţii vor ca informaţia primită să le poată fi utilă, să poată fie pusă în practică.
- Le este clară finalitatea efortului lor. Ei speră ca prin ceea ce vor învăţa să aducă o schimbare
atât în viaţa lor cât şi în viaţa persoanelor pe care le îngrijesc. Oamenii vor să ştie la ce îi va ajuta
ceea ce învaţă, care va fi rezultatul final al învăţării.
- Le este permis să greşească. Nu există oameni perfecţi. Toţi greşim, iar greşeala ne oferă şansa
de a învăţa.
- Propria experienţă le este luată în considerare.
- Când informaţia nouă are o legătură cu ceea ce ştiu deja. Părinţii cunosc multe lucruri nu numai
datorită experienţei, ci şi datorită încercărilor de a asigura prin diferite căi acces la informaţii.
Poate au citit un articol, au urmărit o emisiune TV, au discutat cu un specialist etc. Asta face ca
informaţia nouă să se aşeze pe o structură deja existentă.
- Primesc frecvent feedback-uri corecte. Sunt lucruri pe care le facem foarte bine sau bine, dar
sunt şi lucruri pe care le facem prost sau nu le facem deloc. Se întâmplă ca oamenii să nu ştie
întotdeauna ce au făcut foarte bine sau unde au greşit. Un feedback corect i-ar ajuta să continue să
facă un anumit lucru sau să încerce să schimbe ceva.
- Când sunt respectaţi şi ascultaţi. Fiecare are dreptul la o opinie. A-l lăsa pe celălalt să se exprime
înseamnă a-l respecta.
- Apelează la experienţă şi la interacţiunea cu ceilalţi. Ei află că nu sunt singuri, că poate şi alte
persoane au trecut sau trec prin aceleaşi situaţii şi probleme. Cine îi poate înţelege mai bine decât
alţi părinţi care a mai trecut prin asemenea clipe? Interacţiunea duce uneori şi la creşterea reţelei de
sprijin de care are nevoie fiecare.
- Pot să controleze procesul învăţării. Adulţii sunt conştienţi de propriile lor nevoi şi îşi asumă
responsabilitatea învăţării.
- Nevoia este imediată. Motivarea de a învăţa este maximă atunci când training-ul se adresează
nevoilor reale ale participantului.
- Se pot implica în training. Training-ul trebuie sa fie interactiv. Dacă adulţii participă activ,
învăţarea este mult mai eficace, uşor de aplicat.
- Pot face schimb de experienţă. Adulţilor le face plăcere şi învaţă efectiv prin împărtăşirea
experienţelor.
- Pot să reflecteze. Învăţarea este eficientă când adulţilor li se dă posibilitatea să reflecteze asupra
experienţei trecute, să tragă concluziile şi să le folosească în experienţa viitoare.
- Mediul este relaxat. Un mediu relaxat şi de încredere este mult mai eficient decât unul stresant
sau părtinitor.
Învăţarea prin experienţă este o învăţare activă. Adulţii pot reflecta şi analiza propria lor
experienţă. Fiecare adult poate învăţa din experienţele celorlalţi adulţi cu care interacţionează.
Fiecare adult poate să decidă ce anume din ce a învăţat va fi folosit pentru a îmbunătăţi sau
schimba opţiunile pentru viitor.

ANEXA
ŞCOALA PĂRINŢILOR
CHESTIONAR

1. Consideraţi necesară o educaţie a părinţilor ? Argumentaţi !

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2.
a)
b)
c)

Ce reprezintă pentru dumneavoastră “ZIUA PORTILOR DESCHISE” ?
o zi în care pot vizita grădiniţa fără nici o restricţie
o zi în care mă pot implica efectiv în activitatea la grupă
o zi pe care o petrec cu ceilalţi preşcolari şi educatoare

3. Este necesară dezvoltarea unei relaţii între familie şi grădiniţă ? Dacă da, de ce ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Acordaţi un calificativ relaţiei pe care o aveţi cu educatoarele de la grupa copilului
voastră:
FOARTE BUNA

BUNA

d-

SUFICIENTA

5. Sunteţi de acord cu tematica propusă în cadrul Proiectului ?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Aveţi alte propuneri de teme ? Specificaţi .
6. Cum aţi caracteriza relaţiile dintre d-voastră şi partenerul de viaţă ?
• Prietenie, sprijin, colaborare, stimă, comunicare şi consens
• Dezacorduri puternice, conflicte deschise, lipsă de comunicare
• Indiferenţă
7. Sunteţi întotdeauna un model pozitiv pentru copilul d-voastră ?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. Reuşiţi adesea să vă autocenzuraţi în faţa copilului manifestările negative?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Care este atitudinea copilului faţă de dumneavoastră ?
• Iubitor, prietenos, sincer
• Retras, temător, fricos

•

Indiferent

10. Care este atitudinea dumneavoastră faţă de greşelile copilului ?
• Stau de vorbă cu copilul meu
• Indiferentă
• Aplic imediat o pedeapsă (Care ?)
………………………………………………………………………………………………
11. Cum reacţionează copilul dumneavoastră în faţa interdicţiilor ?
• Se supune fără nici un comentariu
• Se revoltă
• Încearcă să înţeleagă de ce este pedepsit
12. Există influenţe venite din exterior în ceea ce priveşte educaţia copilului dumneavoastră
(bunici, alte rude apropiate) ? Consideraţi că aceste influenţe sunt benefice pentru
educaţia copilului ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
13. In ce măsură aveţi încredere în eficienţa activităţii din grădiniţă ?
FOARTE MARE

MARE

FOARTE MICA

MA ABTIN

14. Credeţi că metoda chestionarului este eficientă în comunicarea părinţi-educatoare ?
DA

NU

NU STIU

Enumeraţi alte metode ce ar putea fi utilizate cu succes în comunicarea părinţi-educatoare.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Vă mulţumim pentru colaborare !
Nume şi prenume
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