PROF. URSU MIOARA CARMEN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SAT ALBEŞTI,
JUD. VASLUI

PROIECT EDUCAȚIONAL
„ CONSILIEREA ȘI INFORMAREA PĂRINȚILOR –
CALEA CĂTRE SUCCES ”

ARGUMENT
Se identifică, tot mai presant, nevoia sprijinirii familiei în educație, dar și găsirea unor
căi de comunicare și elaborare între părinți, consilieri și cadre didactice. Familiile trebuie
încurajate și sprijinite, prin acțiuni specifice, pentru a-și exercita cu succes rolul în viața
copiilor.

SCOPUL
 sprijinirea copilului și a părinților, în vederea dezvoltării lui plenare;
 asigurarea accesului și participării adecvate a părinților la educația propriilor
copii.
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OBIECTIVELE GENERALE




dezvoltarea unor activități de informare a părinților;
formarea deprinderilor și practicilor de parteneriat în relațiile dintre copil,
familie și cadre didactice;
dezvoltarea unor atitudini pozitive și a unor percepții sociale corecte față de
problematica creșterii, dezvoltării și educării copiilor, precum și eliminarea
discriminărilor de orice natură.

OBIECTIVELE SPECIFICE




identificarea resurselor parentale și responsabilizarea părinților;
derularea unor activități de sprijinire a parteneriatului copil – familie – cadru
didactic – consilier;
prezentarea unor cazuri soluționate prin activități de consiliere.

GRUPURI ȚINTĂ

Beneficiari – direcți: copiii
- indirecți: părinții, cadrele didactice, comunitatea

DURATA ACȚIUNII
- un an școlar
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ECHIPA DE LUCRU

- psihosociolog
- asistent social
- logoped
- cadre didactice
- medic
- părinți

REZULTATELE AȘTEPTATE





o mai bună cunoaștere a copiilor de către părinți;
îmbunătățirea relațiilor copil – părinte – cadru didactic;
însușirea unor aspecte teoretice privind educația copiilor;
implicarea profundă a părinților în formarea copiilor.

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI
NR.
CRT
.

DATA

TEMA

PRTICIPANȚ MODALITĂȚI
I
DE
PREZENTAR
E

1.

OCTOMBRI
E

PREZENTARE
PROIECT

- părinți
- cadre didactice

2.

NOIEMBRIE

- psiholog
- cadre didactice
- părinți

3.

DECEMBRI
E

COPILUL –
INTEGRARE ÎN
MEDIUL
ȘCOLAR
INTEGRAREA
COPIILOR CU
CES ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTU
L DE MASĂ

- medic
- psiholog
- cadre didactice
- părinți
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- prezentarea
proiectului
- discuții
- studiu de caz
- referat
- dezbateri
- studiu de caz
- dezbateri

4.

IANUARIE

5.

FEBRUARIE

6.

MARTIE

7.

APRILIE

8.

MAI

9.

IUNIE

SUPRADOTATUL - medic
- psiholog
- cadre didactice
- părinți
- psiholog
EȘTI UN
- cadre didactice
PĂRINTE
- părinți
COMPETENT?
- cadre didactice
MODALITĂȚI
DE EDUCARE A - părinți
- logoped
COPILULUI
PREJUDECĂȚIL - asistent social
E – O FRÂNĂ ÎN - cadre didactice
- părinți
OBȚINEREA
SUCCESULUI
ȘCOLAR
- sociolog
INFLUENȚA
TEHNOLOGIEI - cadre didactice
- părinți
ASUPRA
PSIHICULUI
COPILULUI
- părinți
EVALUAREA
PROIECTULUI - cadre didactice

- studiu de caz
- referat
- dezbateri
- chestionar
- referat
- discuții
- referat
- dezbateri
- studiu de caz
- referat
- dezbateri

- studiu de caz
- referat
- dezbateri

- prezentarea
evaluării
- discuții

MEDIATIZAREA

Mediatizarea se poate face prin afișe, prin desfășurarea unor întâlniri consilier – cadre
didactice – părinți, prin realizarea unor invitații pentru viitorii parteneri în desfășurarea
proiectului.

BUGET

- fără buget
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MONITORIZARE

- încheierea unor procese – verbale, pentru toate activitățile desfășurate, pe tot
parcursul derulării proiectului

EVALUARE

Se va întocmi un raport referitor la activitatea desfășurată.

CONCLUZII
Copiii reprezintă cea mai importantă realizare a părinților și, de aceea, este necesară
o pregătire minuțioasă pentru această „meserie”. Nimeni nu se naște învățat, dar putem
cunoaște unele lucruri din cărți, din sfaturile altora, cu mai multă experiență sau din
consilierea specialiștilor. Astfel, consilierea este extrem de importantă, pentru formarea,
educarea, îndrumarea copiilor noștri.
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