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The educational partnership is performed permanently, together with the education itself. Planning, decision, action 
and evaluation in education are supposed to be implemented in cooperation between educational institutions, educational 
influence and educational agents. The family’s actions have to comply with the school’s requirements and vice versa. 

Primary school continues to represent the first step of the educational system that is supposed to carefully organize 
the child’s experiences. At this level education has to be performed in close cooperation with families and the community. 
Educational partnership represents the way of cooperation and communication between teachers (social community) 
and parents, during the educational process. 

Cooperation between the school and the family supposes an effective and efficient communication, a range of 
requirements and actions in children’s benefit. Nowadays, this relationship is extended through the concept of partnership 
that represents the expression of positive and democratic approach to education process. 

The partnership optimization is perceived as an improvement for all the involved parties, as a process of continuous 
interaction, development and reciprocal reinforcement between the school and the family. 

 
 
Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei demonstrează că parteneriatul educaţional este o formă efi-

cientă a acţiunilor profesioniste pedagogice, care orientează familia, părinţii, pedagogii spre autoperfecţionare. 
Acest lucru devine valoros în situaţia când sunt stabilite clar finalităţile, când se lucrează concomitent cu 
copiii şi părinţii în domeniul educaţiei familiale, când se discută şi se negociază contribuţia fiecărui actor şi 
partener educativ. Este necesară o pedagogizare calitativă a părinţilor prin recomandări, şcoli pentru părinţi, 
şedinţe, alte activităţi, care trebuie să devină sistematice. 

Dacă în anii ”80 - ”90 ai secolului trecut accentul se punea pe implicarea părinţilor în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor recreative, seratelor festive, astăzi familia trebuie să fie implicată într-un ansamblu 
de acţiuni sistematice, care ar permite părinţilor să cunoască specificul procesului instructiv-educativ şi să 
înveţe a deveni părinţi eficienţi. Conceptul de parteneriat educaţional tinde să devină unul central în pedagogia 
contemporană şi denotă abordarea de tip curricular, flexibilă şi deschisă a problemelor educative, reliefând 
interrelaţiile agenţilor educaţionali în ansamblul complexităţii lor, menţionează Larisa Cuzneţov în lucrarea 
sa „Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei” [4, p.146]. 

În Sociologia educaţiei familiale a fost introdus termenul intervenţie socioeducativă, care cuprinde un 
ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi desfăşurate de societate în direcţia susţinerii, orientării, corectării 
sau suplinirii activităţii educative a părinţilor [8, p.194]. În opinia pedagogilor Lamb şi Lamb (1978); Pourtois, 
Forgione, Desmet, (1989), principalele forme de intervenţie socioeducativă sunt următoarele: educaţia părin-
ţilor, asistenţa educativă, tutela educativă, orientarea (ghidarea) parentală, terapia familială etc. [apud 8, p.195].  

O formă importantă a intervenţiei socioeducative o reprezintă educaţia (formarea) parentală (parent 
education - în limba engleză şi education parentale – în limba franceză). Termenul desemnează tentativa 
formală de a mări conştiinţa părinţilor şi utilizarea aptitudinilor parentale în domeniul educaţiei copiilor. 
Educaţia parentală se deosebeşte de celelalte forme prin următoarele: (1) se adresează tuturor categoriilor de 
părinţi, fără excepţie; (2) vizează mărirea competenţelor şi abilităţilor educative ale tuturor părinţilor şi nu 
modificarea unui comportament sau a structurilor existente; (3) activităţile organizate se înscriu într-o logică 
a prevenirii situaţiilor problematice, menţionează E.Stănciulesu, citându-i pe Pourtois, Forgione şi Desmet. 
Expresia educaţie parentală nu a intrat recent în limbajul politico-adminictrativ sau în cel ştiinţific. Pur şi 
simplu, abia în ultimele decenii ale secolului XX conţinutul ei s-a precizat, iar utilizarea sa a luat amploare 
[apud 8, p.196]. 

Pe bună dreptate, astăzi instituţia de învăţământ are menirea să se ocupe de instruirea copiilor şi să acorde 
ajutor familiei în educaţia acestora. C.Narly menţiona că va trebui, pe cât e posibil, să se aducă viaţa în şcoală 
şi să se ducă şcoala în viaţă [6, 1996]. Este evident că învăţătorul va trebui să atragă părinţii în şcoală, să-i 
implice în activitatea şcolii, să-i iniţieze în modalitatea de desfăşurare a procesului educaţional, să-i familia-
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rizeze pe copii cu viaţa socială, astfel creând condiţii favorabile pentru un parteneriat educaţional real, în 
primul rând cu familia, apoi cu comunitatea. Reputatul cercetător român consideră că familia a avut o influenţă 
decisivă întotdeauna asupra educaţiei, ei îi datorăm virtuţile neamului, şi ne atenţionează că familia mai are 
încă un cuvânt de spus în educaţie, deoarece în esenţă ea este creatorul copilului şi-i în stare mai bine decât 
oricine altul să cunoască şi să apere punctul de vedere special al copilului [6].  

Pentru ca familia să-şi exercite eficient funcţia educativă, ea trebuie să dispună de o anumită cultură, de 
un nivel intelectual adecvat, valori morale, etice şi un cadru economic decent de viaţă [3, p.12].  

Problema colaborării şcolii cu familia nu este nouă, dar, în ultimele decenii, în legătură cu schimbările 
sociale, devine extrem de actuală. În cadrul unei şcoli există o reţea complexă de relaţii. Aceste relaţii au un 
potenţial considerabil de influenţare a educaţiei copiilor atât în sens pozitiv, cât şi în sens negativ. 

Cele mai importante relaţii sunt: 
− relaţiile dintre profesor/învăţător şi elev; 
− relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori/învăţători, dintre profesori/învăţători şi specialişti 

care sprijină şcoala, dintre profesori/învăţători şi personalul administrativ al şcolii etc.); 
− relaţiile dintre profesori/învăţători şi părinţi; 
− relaţiile dintre profesori şi învăţători; 
− relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului împreună cu părinţii şi profesorii/ învă-

ţătorii. 
În acest context, parteneriatul educaţional este forma de colaborare, de comunicare şi de cooperare la nivelul 

procesului educativ dintre cadrele didactice (comunitatea socială) şi părinţi.  
Parteneriatul educaţional, presupunând o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii 

educaţionali, se aplică la nivelul tuturor relaţiilor enumerate mai sus. Relaţia dintre părinţi şi profesori/învăţători 
implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională, 
relaţia respectivă era tratată ca o „colaborare dintre şcoală şi familie”. Prin colaborare între şcoală şi familie 
se presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de 
interesul copilului. Astăzi dimensiunile acestei relaţii s-au extinse datorită extinderii conceptului de colaborare 
la cel de comunicare prin cooperare şi colaborare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde 
pe toate şi exprimă, în plus, şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. [9, p.221-222].  

Mai sus am examinat, în principiu, două dimensiuni principale ale implicării reciproce a şcolii şi familiei 
în educaţia copilului identificate de mai mulţi cercetători:  

1) dimensiunea relaţiei părinte–copil; 
2) dimensiunea relaţiei familie–şcoală.  
În continuare, ne vom referi la relaţia profesor/învăţător-părinţi. Colaborarea şi cooperarea şcolii cu 

părinţii sunt benefice ambilor factori dacă îndeplinesc condiţiile unei comunicări eficiente şi dacă se ţine 
seamă de dimensiunea umană: 

- nivelul studiilor celor doi participanţi: al cadrului didactic şi al părinţilor; 
- momentul ales pentru colaborare; 
- dificultăţile întâmpinate de copil în activitatea şcolară [8, 1976].  
Cadrele didactice sunt datoare să se raporteze la cultura şi categoriile socioprofesionale din care provin 

părinţii. Acestea urmăresc evoluţia copilului în cariera şcolară, structura familiei, competenţele ei parentale 
şi problemele specifice ei. Pentru optimizarea parteneriatului dintre profesori şi părinţi se iau în calcul mai 
multe elemente cum ar fi: 

- atitudinea care îi caracterizează pe ambii parteneri educativi; 
- percepţiile şi reprezentările fiecăruia faţă de educaţia copilului; 
- calitatea relaţiei celor doi participanţi în cadrul colaborării;  
- caracteristicile unităţii de învăţământ; 
- caracteristicile familiei; 
- modul de comunicare, cooperare şi colaborare dintre parteneri [9, p.223]. 
Implicarea părinţilor în soluţionarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului educaţional la treapta 

învăţământului primar are o serie de argumente. În figura 1 am inclus, după părerea noastră, cele mai elocvente 
argumente de implicare a familiei în susţinerea şcolii. Aceste argumente le-am înregistrat în cadrul întâlnirilor 
cu părinţii din instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiul Chişinău. 
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Fig.1. Argumente de implicare a familiei în susţinerea şcolii. 

 
Considerăm argumentele reflectate destul de explicite şi convingătoare pentru stabilirea unor relaţii 

eficiente între profesori şi membrii familiei. Argumentele părinţilor trebuie să fie susţinute de pedagogi şi 
materializate într-un şir de acţiuni, care le vor satisface necesităţile exprimate. Optimizarea parteneriatului 
educativ va fi eficientă dacă se va realiza în două sensuri: 

a) rolul profesorilor/învăţătorilor în sprijinirea familiei (Fig.2); 
b) rolul familiilor în sprijinirea profesorilor/învăţătorilor (Fig.3). 

 
 

Fig.2. Rolul profesorilor/învăţătorilor în sprijinirea familiei [9, p.224]. 
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Fig.3. Rolul familiei în sprijinirea profesorilor/învăţătorilor [9, p.224]. 
 

 Opiniile expuse putem să le completăm cu opinia cercetătoarei J.L.Epstein şi a colaboratorilor ei, care a 
stabilit şase tipuri de implicare a părinţilor în activitatea şcolară a copiilor lor. Analizate din punct de vedere 
calitativ, acestea sunt: 

1) parenţialitatea sau calitatea de părinte; 
2) comunicarea sau capacitatea de a comunica; 
3) voluntariatul sau capacitatea de a acţiona voluntar; 
4) învăţarea acasă; 
5) luarea deciziilor; 
6) colaborarea în comunitate [1, p.32; apud, 9, p.225]. 
Modelele elaborate de Rasinschi şi Frederiks (1989) şi Bloom (1992) fac deosebirea dintre diferite grade 

de implicare a părinţilor. Primii prezintă o ierarhie a gradelor de parteneriat care cuprind părinţii, de la cea 
mai slabă implicare până la stadiul participării şi, în final, al împuternicirii. Cel de-al doilea model specifică 
drept cel mai profund mod de implicare, promovarea şi argumentarea (advocaty). Bazându-ne pe abordarea 
ecologică a lui U.Bronfenbrenner (1986) asupra dezvoltării personalităţii copilului şi pe teoria lui A.Bandura 
(1986) care se referă la autoeficacitate, un grup de autori (Chepard, Trimberger, McClintock, Lecklinder) 
stabilesc un model ierarhic comprehensiv în patru trepte/niveluri. Acest model se axează pe organizarea activi-
tăţilor de implicare a familiei privind tema consolidării acţiunilor reciproce (mutuale) prin parteneriatul şcoală-
familie. Figura 4 reprezintă modelul comprehensiv în patru niveluri/trepte al parteneriatului şcoală–familie. 

 
Fig.4. Modelul ierarhic comprehensiv al parteneriatului şcoală–familie [apud, 9, p.225). 

Rolul familiei în sprijinirea şcolii: 

Susţin indicaţiile date de învăţător prin îndeplinirea temelor pentru acasă 

Sprijină învăţătorii ca voluntari sau cadre de sprijin în clasa, determina inte-
resele elevilor pentru a stabili scopurile adecvate educaţiei pe termen lung 

Ajută cadrele didactice să găsească punctele forte şi nevoile educative ale
fiecărui elev pentru a determina scopurile instrucţionale potrivite 

Oferă informaţii despre mediul de dezvoltare şi istoria medicală a copilului, 
despre tipul de disciplină şi strategiile de învăţare potrivite lui 

 
I. Comunicarea 

 

II. Dezvoltarea  
familiei  

 

III. Atragerea 
comunităţii 

IV. Promovarea şi 
argumentarea 

(advocaty) 



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 

Pedagogie  ISSN 1857-2103 
 

 161

Şcoala şi familia îşi dezvoltă reciproc împuternicirile şi se fortifică reciproc. Relaţia de parteneriat dintre 
şcoală şi familie are loc în schimb de competenţe şi de implicări care conduc în final la efecte de eficientizare 
a acţiunilor ambilor actori [apud, 9, p.225]. Modelul ne orientează şi asupra modului în care părinţii sunt 
capabili şi îşi pot extinde competenţele, se pot conecta la universul lor social din micro-, mezo- şi macroecosistem 
(oamenii şi resursele sociale) aşa cum se precizează în modelul ecologic al dezvoltării personalităţii copilului 
elaborat de U.Bronfernbrener în 1986 [apud, 9, pp.225-226]. În continuare, prezentăm descrierea şi interpretarea 
fiecărui nivel realizat de E.Vrasmaş în lucrarea sa Intervenţia socioeducaţională ca sprijin pentru părinţi: 

I. Comunicarea de bază 
Părinţii se axează pe comunicare atunci când îşi asumă responsabilitatea să monitorizeze progresul pro-

priului copil şi să informeze partenerii din şcoală despre aceasta. Pentru părinţii aflaţi în situaţia de risc, în 
special, a fi în stare să se întâlnească cu un profesor sau cu dirigintele care lucrează cu copilul lor la şcoală, 
este un pas mare care presupune capacitatea de a-şi depăşi temerile şi neputinţa. De aceea, este important să 
se deruleze acest tip de activităţi ca prime contacte semnificative dintre părinţi şi profesori/învăţători. Părinţii, 
fiind interesaţi de îmbunătăţirea vieţii copilului lor, pot stabili legături cu alte persoane, din afara familiei, 
care au impact şi sprijină acest proces de dezvoltare a urmaşilor lor. Activităţile la acest nivel trebuie consi-
derate ca oportunităţi care să modeleze concepţiile şi problemele părinţilor, lăsându-i însă să se considere 
drept cei mai buni experţi pentru propriul copil, totodată, şi surse valoroase de informaţii pentru învăţător. 
Comunicarea de bază constituie şi pentru educatori oportunitatea de a reflecta asupra propriilor lor temeri şi 
nelinişti legate de modul în care se pot stabili contactele cu familiile copiilor din medii variate, din punct de 
vedere cultural şi socioeconomic. Dificultăţile de comunicare dintre cadrele didactice şi părinţi, precizează 
cercetătorul Gh.Bunescu [2], pot rezulta din ideile divergente privind:  

• responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor;  
• libertatea de alegere a şcolii de către părinţi; 
• impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; 
• randamentul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; 
• randamentul pedagogic şi datoria parentală; 
• participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional din instituţia şcolară. [2, p.18-19]. 

II. Dezvoltarea familiei  
La acest nivel părinţii se responsabilizează pentru propria lor dezvoltare, îşi demonstrează credinţele în 

forţele proprii şi în propria eficacitate ca părinţi. Părinţii încep să accepte cum să îşi îmbunătăţiască calităţile 
parentale şi cum să sprijine copilul în activităţile şcolare de acasă, astfel demonstrând un grad tot mai înalt de 
implicare şi de încredere în forţele lor ca părinţi. Acceptă sprijinul şi sfatul altuia. Soluţionând problemele 
parentale, ei îşi dezvoltă aria de influenţă şi acceptă influenţa altora în familia lor [9, p.226].  

Informarea şi formarea părinţilor privind şcolaritatea copilului presupune ca fiecare părinte să cunoască: 
- drepturile copilului; 
- obligaţiile legale privind educaţia copilului; 
- drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; 
- importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; 
- metodele de colaborare cu şcoala.  
Astfel, dialogul dintre profesori/învăţători şi părinţi este necesar. Profesorii trebuie să fie pregătiţi în 

vederea relaţiei cu părinţii, iar competenţa lor în această materie trebuie acceptată de familie ca o aptitudine 
profesională. Părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a-şi îndeplini rolul educativ în cooperare cu profesorii, iar 
şcoala trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară [2, p.19]. 

III-IV. Atragerea comunităţii – promovarea şi argumentarea 
Când se ajunge la aceste niveluri, părinţii doresc să împărtăşească experienţa lor şi altora din comunitate. 

Participarea la viaţa comunităţii şi promovarea ideilor privind experienţele parentale constituie un factor de 
dezvoltare socială şi de îmbogăţire a acesteia. În acest caz, parteneriatul este perceput ca valorizant pentru 
toţi actorii implicaţi. Modelul propus defineşte parteneriatul ca un proces continuu de interacţiune, dezvoltare 
şi împuternicire reciprocă între şcoală şi familii. Structura piramidală a acestui model defineşte atât valoarea 
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întregului, dar şi importanţa şi valoarea fiecărei trepte. Fiind o construcţie, modelul defineşte fiecare treaptă 
ca necesară şi importantă în stabilirea parteneriatului. Şcoala şi familia au nevoie de o continuă legătură prin 
modalităţi şi tehnici care să împuternicească ambii factori. Este la fel de important să se comunice informaţii, 
cât şi a se împărtăşi experienţe la nivel de comunitate. Este ireal să considerăm că toţi părinţii pot fi implicaţi 
în această activitate. Dar, stabilind clar nevoia de comunicare de bază şi de dezvoltare a abilităţilor de sprijin 
parentale la primele două niveluri, formulăm cerinţele minime faţă de implicarea parentală în educaţia formală. 
Analizând vârful piramidei, unde modelul plasează influenţa comunităţii, şcolii şi familiei, concepem faptul 
că succesul şcolar al copiilor depinde de acest nivel. De aceea, este nevoie ca pedagogii să elaboreze şi să 
deruleze programe care să vizeze familiile ce au reală nevoie de sprijin. Modelul este considerat ca valoros 
pentru obţinerea unor rezultate foarte bune în creşterea academică, socială şi afectivă atât a copiilor, cât şi a 
părinţilor [9, p.226-227].  

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci când apar probleme. La analiza 
relaţiilor profesori/învăţători-părinţi este bine să se ţină seama de următorii parametri:  

-  părinţii nu formează un grup omogen; 
-  părinţii nu întotdeauna îşi pot identifica problemele sau nu au încredere să solicite sprijinul în soluţionarea lor;  
-  părinţii oferă, dar şi solicită informaţii. 
Toţi părinţii au nevoie de informaţii, şi anume: 
-  informaţii de bază referitoare la copiii lor; 
-   informaţii referitor la scopul de bază al şcolii; 
-   informaţii referitor la obiectivele urmărite de şcoală; 
-   să fie la curent cu politicile educaţionale ale şcolii; 
-   să fie la curent cu progresele făcute de copilul lor; 
-   să fie la curent cu percepţia pe care o are şcoala despre calităţile şi problemele copilului. 
Cunoscând cât mai multe şi mai veridice informaţii despre copiii lor, părinţii pot lua anumite decizii.  
Un alt set de informaţii de care trebuie să dispună părinţii este cel referitor la modul cum îşi pot ajuta ei 

copiii acasă, la pregătirea temelor. Lipsa de comunicare dintre şcoală şi familie se mai poate produce în cazul 
când părinţii nu au încredere în pregătirea către concursuri şi trepte de şcolaritate oferită de şcoală, preferând 
sistemul paralel al meditaţiilor sau al repetitorilor. Părinţii pot oferi şi ei sprijin copiilor şi şcolii prin aceea că 
ei îşi cunosc foarte bine copiii. Majoritatea părinţilor pot oferi informaţii preţioase despre problemele, ritmurile 
de creştere, dorinţele, aşteptările, neîncrederile, pasiunile copiilor lor. În plus, părinţii sunt şi o sursă de sprijin 
prin modul de stabilire a relaţiilor cu ceilalţi copii, cu şcoala, prin profesiile lor etc.  

Pentru realizarea parteneriatului educaţional cu părinţii, este esenţial să se respecte anumite condiţii. 
Acestea sunt: 

- părinţii să fie consideraţi ca participanţi activi care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor; 

- părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitor la educarea copiilor lor; 
- şcoala să recunoască şi să aprecieze informaţia dată de părinţi referitor la copiii lor; 
- învăţătorii să-şi completeze informaţiile profesionale, valorificând informaţiile oferite de părinţi; 
- responsabilitatea să fie împărţită între şcoală şi familie. 
Experienţa profesională demonstrează că unii părinţi – acest lucru este vizibil/clar în învăţământul primar – 

au atât dorinţa, abilităţile, cât şi timpul necesar să joace un rol în activităţile şcolare. Ei trebuie încurajaţi şi 
stimulaţi de învăţător, nu trebuie respinşi şi ignoraţi.  

Pentru a avea un parteneriat durabil cu părinţii, profesorilor/învăţătorilor li se recomandă să fie sinceri cu 
aceştia; să-i asculte cu răbdare; să recunoască atunci când greşesc; să laude iniţiativele părinţilor. Părinţilor, 
de asemenea, li se recomandă să solicite asistenţă şi sprijin când au nevoie; să fie persuasivi şi să caute 
împreună cu învăţătorii soluţiile; să-şi ajute copilul când greşeşte.  

În acelaşi material realizat de UNESCO sunt recomandate dimensiunile atitudinilor profesorilor/învăţătorilor 
în raport cu contribuţia pe care părinţii o pot avea în activitatea şcolii: 

-   atitudine pasivă din partea profesorilor/învăţătorilor, ei mergând pe linia considerării părinţilor ca fiind 
obstructivi la eforturile şcolii; 

-   considerarea părinţilor ca o resursă de asistenţă şi de sprijin; 
-   parteneriatul; în prezent există tot mai multe opinii care se înscriu în considerarea părinţilor ca parteneri; 
-   considerarea părinţilor ca benificiarii unor servicii [apud, 9, p.230]. 
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Relaţiile sociale determinate pentru educaţie sunt relaţiile pe care le promovează azi toate domeniile inter-
naţionale ale politicilor educaţionale din lume, relaţiile tipice societăţilor democratice pluraliste şi deschise, 
menţionează cercetătorul autohton N.Silistraru în lucrarea Valori ale educaţiei moderne (7, p.120). Aceasta 
implică parteneriat, cooperare, colaborare, comunicare efectivă şi eficientă, care presupun, după părerea 
cercetătorului:  

- acceptarea diferenţelor şi tolerarea diferitelor opţiuni; 
- interacţiuni acceptate de toţi partenerii. 
Din cele expuse, se face evidentă afirmaţia că la educaţia copilului contribuie familia, şcoala şi comunitatea, 

ca instituţii bine determinate ale societăţii [7, p.120]. Astăzi se resimte nevoia unor politici coerente de sprijinire a 
familiilor şi de legături eficiente şi efective între şcoală, familie şi comunitate. Concluziile simpozionului 
UNESCO care a avut loc în Portugalia (1991), având ca temă şcolarizarea, au definit faptul că nu este posibil 
să se completeze în mod pozitiv şcolarizarea fără o participare activă a părinţilor şi a comunităţii. De aici 
responsabilitatea autorităţilor publice este de a crea condiţii psihologice, instituţionale şi materiale pentru a 
facilita legătura organică dintre şcoală, familie şi comunitate [7, p.129]. 

Există o varietate mare a activităţilor care se pot desfăşura în şcoli cu părinţii, în parteneriat. Noi propunem 
formele cele mai importante de activităţi care pot să se deruleze în şcoală: 

1. Activităţi de „spargere a gheţii”, care se referă la primele întâlniri cu părinţii, pregătite anume pentru 
a realiza o comunicare eficientă şi de durată. 

2. Informarea părinţilor despre activităţile şcolare (obiective, conţinuturi, metode, orare, desfăşurare, 
mijloace etc.). 

3. Consiliere psihopedagogică care constă în rezolvarea unor situaţii–problemă cu copiii lor. 
4. Mese rotunde unde părinţii şi profesorii/învăţătorii fac schimb de experienţă educaţională.  
5. Asistări la lecţii unde părinţii pasiv sau/şi activ participă la realizarea actului didactic.  
6. Ziua părinţilor, când părinţii discută cu administraţia unităţii de învăţământ, înaintând cerinţele lor faţă 

de şcoală, dar şi membrii administraţiei, profesorul/învăţătorul îşi pot înainta serviciile lor sau le pot cere sprijinul. 
7. Şedinţele cu părinţii în cadrul cărora se pun în discuţie diverse teme educative. 
8. Ateliere de lucru cu părinţii în cadrul cărora părinţii sunt familiarizaţi cu curriculumul şcolar, finalităţile 

învăţământului primar, conţinuturile, strategiile aplicate. 
9. Traininguri pentru părinţi unde părinţii sunt participanţi activi. 
10. Orientare spre servicii de sprijin periodice sau permanente, anumite şcoli şi trepte de şcolaritate, 

colaborare şi implicare în procesul instructiv-educativ, dar şi în viaţa comunităţii locale. 
11. Conferinţe ştiinţifice în cadrul cărora profesorii/învăţătorii, dar şi părinţii, ies cu comunicări privitor 

la educaţia copiilor în şcoală şi, respectiv, în familie. 
Categoriile de activităţi prezentate, dar şi multe altele, fac posibilă realizarea unui parteneriat durabil între 

şcoală şi familie la treapta învăţământului primar.  
În concluzie, parteneriatul educaţional se desfăşoară permanent şi împreună cu actul educaţional propriu-zis. 

El se referă la o cerinţă: ca proiectarea, decizia, acţiunea şi evaluarea în educaţie să fie realizate în cooperare 
şi colaborare dintre instituţiile educaţionale, influenţele educative şi agenţii educaţionali, acţiunile întreprinse 
de familie să fie în acord cu cerinţele şcolii şi invers.  

Şcoala primară rămâne prima treaptă a sistemului de învăţământ căreia îi revine nobila sarcină de a organiza 
cu mare grijă experienţele copilului, treapta unde educaţia ar trebui obligatoriu să se efectueze în strânsă 
colaborare cu familia şi comunitatea.  

S-a stabilit că pentru o colaborare eficientă a învăţătorului cu părinţii trebuie utilizate mai multe strategii 
de lucru care mai pot include şi astfel de modalităţi ca portofoliul pentru fiecare colectiv de părinţi ai claselor 
primare, care include teme speciale destinate educaţiei copilului şi prevenirii eşecului şcolar; caietul de notiţe 
pentru fiecare elev referitor la organizarea orelor de lectură în familie; şedinţele tradiţionale cu părinţii, dar 
şi lectorate pentru părinţi; implicarea părinţilor în activităţi cognitive şi educative etc. 

Părinţii sunt prezenţi în sala de clasă în calitate de părinţi-voluntari; părinţi-sursă complimentară de 
informaţii; părinţi-resursă educaţională, părinţi-suporteri ai imaginii pozitive despre instituţie etc.  

Parteneriatul educaţional este forma de colaborare, de comunicare şi de cooperare la nivelul procesului 
educativ dintre cadrele didactice (comunitatea socială) şi părinţi. 
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Prin colaborare între şcoală şi familie se presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe 
şi o unitate de acţiuni când este vorba de interesul copilului. Astăzi dimensiunile acestei relaţii sunt extinse 
prin conceptul de parteneriat care exprimă o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 
Relaţia şcoală–familie–comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 

Parteneriatul este perceput ca valorizant pentru toţi actorii implicaţi, ca un proces continuu de interacţiune, 
dezvoltare şi împuternicire reciprocă între şcoală şi familii. 
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