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Să ne cunoaştem!

Suntem elevii clasei pregatitoare şi facem parte din colectivul de redacţie al acestei reviste,ceea
ce ne onorează, alături de doamna profesor Badea Georgica . Vom publica articolele tuturor copiilor
care vor să ne împărtăşească din creaţiile si preocupările lor.
"Jurnalul albinuţelor isteţe" este o revistă cu multe articole interesante ale cadrelor didactice
şi texte ale copiilor, cu multe fotografii de la activităţile desfăşurate. Revista aceasta este o carte
oferită celorlalţi, purtând sufletul copiilor care suntem şi care am fost.

Colectivul de redacţie mulţumeşte tuturor copiilor şi cadrelor didactice care au publicat în
revista"Jurnalul albinuţelor isteţe"
COLECTIVUL DE REDACŢIE
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Bine ati venit!

Surprize, surprize….Elevii clasei pregatitoare sunt primiti cu zambete si surprize… intr-o clasa
frumoasa si curata. Si-au ocupat locurile preferate, langa colegii preferati…
Cu speranță și curiozitate, cu multe întrebări, cu fundițe mari și ochi pierduți în agitația primei
zile de școală, cu pași timizi „în afara lumii poveștilor în care trăiseră până atunci”, cu mirare și
cu emoție, cu sunetul îndrăzneț al clopoțelului și cu aromă de toamnă… așa am inceput clasa
pregătitoare.

Prof.inv.primar Badea Georgica
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Ziua lui Eminescu sărbătorită la Şcoala
Gimnaziala Nr.1 Mogosoaia

Ziua de 15 ianuarie, aflată sub egida comemorării a 170 de ani de la naşterea marelui poet naţional Mihai
Eminescu, a fost una deosebită şi emoţionantă la Şcoala Gimnaziala Nr.1 Mogosoaia unde preşcolarii şi
şcolarii au marcat acest eveniment deosebit.
Activităţile dedicate acestui eveniment au constat într-un recital de poezii din opera eminesciană, precum
„Somnoroase păsărele”, „Sara pe deal”, „Ce te legeni...”. De asemenea, au avut loc activităţi practice
reprezentând scene din creaţia poetului şi regăsite în poeziile sale: lacul cu nuferi, lebăda, cerul cu stele,
„sara pe deal”.
Imnul eminescian a răsunat pe perioada întregii zile, aducând în inimile tuturor emoţie, bucurie şi respect
pentru valorile noastre naţionale, aspecte distincte, promovate de către şcoala noastră. Aici copiii sunt
educaţi în spiritul păstrării şi promovării tradiţiilor şi valorilor româneşti şi strămoşeşti. Bucuria de pe
chipurile gingaşe ale copiilor a arătat că ceea ce este frumos, sublim şi bun „în veci nu piere”.
„Să ne trăieşti, mărite Eminescu!”.

Foto: David Daniel, Matarca Deea
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Hai sa vorbim despre pauzele de
la scoala!

Sunt sau nu sunt importante pauzele? Au nevoie elevii de pauze, sau nu prea?
Copiii au nevoie de pauze, pentru ca acestea au numeroase beneficii: copiii socializeaza si isi
dezvolta abilitatile de comunicare, isi intaresc imunitatea, isi imbunatatesc sanatatea fizica, reusesc
sa se concentreze mai usor asupra materiei, dupa ce au avut o pauza.
Pauza este momentul în care copilul are posibilitatea de a se juca liber, de a experimenta, de a inventa,
de a lua iniţiative. Pauza este momentul în care copilul învaţă altfel.
Pauza este un laborator al creativităţii. Nu cel mai mare, nici cel mai important. Dar rămâne un
laborator
de
care
nu
avem
voie
să
îi
privăm
pe
copii.
In acest sens am desfasurat un proiect educational intitulat”Pauze active”.Activitățile proiectului
desfasurat urmăresc ca pauzele elevilor să fie organizate sub formă de jocuri de grup sau de echipă
cu scopul diminuării violenței, a evitării accidentărilor din neatenție și a fenomenului de bullying.
Având în vedere că elevii au vârsta de 6-7 ani, se urmărește și consolidarea grupului, prin activități
de obținere a coeziunii, evitându-se concurența.

Prof.inv.primar Badea Georgica

Elev:David Demeter
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Săptămâna Siguranței pe Internet
In perioada 10-14 Februarie 2020 a avut loc “Săptămâna Siguranței pe Internet.”La nivel internaţional,
data de 11 Februarie 2020 este Ziua Siguranţei pe Internet. În acest context, cei 20 de elevi ai clasei a III
a B, coordonaţi de prof.inv.primar Badea Georgica au susţinut o activitate de mai multă conștientizare
asupra fenomenelor de bulling şi de cyberbullying, forme de agresiune în mediul online la care sunt expuși
copiii .
Acţiunea face parte din campania O lume fără frică, din cadrul programului de voluntariat Ora de Net,
coordonat de Organizația Salvați Copiii și susținut de Ministerul Educației Naționale. Printre obiectivele
vizate este şi acela ca elevii să afle de existența liniei de informare și consiliere ctrl_AJUTOR la care să
apeleze ori de câte ori au o întrebare sau o curiozitate legată de activitatea lor online.
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Șahul, un joc potrivit pentru copii

Șahul a ajuns ușor la inimile copiilor din scoala noastra,cu ajutorul doamnei prof. Ionica Iulia.
Șahul le dă copiilor încredere în forțele proprii, încredere în faptul că sunt capabili să ia singuri decizii
și curaj să facă așa cum simt și să își asume deciziile. Îi învață să fie foarte conștienți unde se poziționează în
fiecare moment, ce mai au de învățat și ce au lăsat în urmă.
La șah, copilul construiește jocul pas cu pas, fiecare mutare este o decizie, fiecare plan/idee poate fi
pusă în aplicare…încerci să ghicești planul adversarului și să nu îl lași să îl pună în aplicare, în timp ce îți
construiești propriul plan. Construiești partida de la zero. Felul în care joaca fiecare copil partida, planul pe
care îl alege, reflectă personalitatea fiecăruia (Va alege un plan tactic sau unul strategic? Alege să își
îmbunătățească poziția pieselor sau pornește un atac? Riscă să rămână cu regele în centru pentru a porni un
atac pe flanc sau face rocada și alege alt plan?).

Foto: Caia Bianca
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Personalitati care ne inspira…

De când suntem mici auzim cât de important este să avem un model în viață sau un mentor care să ne
ghideze pașii. O persoană care să ne inspire și să ne motiveze pentru a deveni mai buni. De cele mai multe
ori regăsim aceste modele când vine vorba de oameni celebri, personalități cunoscute sau oameni care au
revoluționat lumea, cu mult timp în urmă. În ziua de astăzi modelele sunt oamenii de lângă noi, cei care
aduc mici schimbări lumii în care trăim, cei care îi ajută pe ceilalți sau revoluționeaza traiul prin aportul
lor.
Din aceste motive ,am considerat ca este necasar sa initiez proiectul educational” Personalitati care ne
inspira…”.Fiecare elev a căutat oameni de succes, români de succes, români de pretutindeni, care au
revoluționat și au scris istorie în zilele noastre, prin ideile, cărțile, actiunile și munca lor în folosul
omenirii.

Prof.inv.primar Badea Georgica
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Mărțișor 2020

Mărțișorul este vestitorul primăverii , iar pentru a sărbători acest obicei am organizat un atelier
de confecționat mărțișoare pentru cei mici si cei mari!
Copiii de la clasa a III a B le-au dus copiilor de la clasa pregatitoare un mărţişor şi un mesaj.

Foto:Lita Elisa, Matarca Deea
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Proiecte eTwinning la Scoala Gimnaziala Nr.1
Mogosoaia

Proiectul ETWINNING “Inspirations”
Am înscris școala noastră pe platforma eTwinning în august 2018 din dorința de a face schimb de
experiență cu alți profesori din alte țări, de a ne implica în parteneriate și proiecte internaționale.
Pe platforma eTwinning dascălii școlilor din ţările participante, comunică, colaborează, demarează
proiecte şi realizează schimb de informaţii. Totodată avem ocazia de a cunoaște alte sisteme de
învățământ.
Așa am demarat un alt proiect, Proiectul eTwinning “Inspirations”în parteneriat cu de școli din
Lituania,Armenia,Tunisia,UcrainaTurcia,Italia. În calitate de profesor administrator al proiectului, am
invitat și elevii din clasa a III-a A, dar si de la clasa pregatitoare de grupa mare. Activitățile propuse și
desfășurate au fost interesante, potrivit vârstei copiilor.
Proiectul este important deoarece a incurajat/ajutat elevii să-și exprime gândurile, să vorbească despre
visele lor, motivațiile și planurile de viitor, să le transmită sentimentele, să își stabilească noi scopuri și
obiective și să își dezvolte fantezia.Este important pentru ca elevii au relationat,colaborat,comunicat ,au
reflectat asupra propriei lumi interioare si si-au exteriorizat trairile,au fost creativi, au valorificat gandirea
critica.
Am valorificat si interesele si abilitatile elevilor pentru realizarea unor produse :desene,lucrari
origami,colaje, felicitari,decoratiuni si foto realizate de ei. Altii au recitat,dansat si cantat. Am desfasurat
vizite ,plimbari in natura.Acest proiect a fost o oportunitate de învăţare pentru cei implicaţi – profesori,
elevi prin schimbul de idei si practici creative,prin accesul la noi instrumente TIC

”Prof. înv.primar Badea Georgica
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Dialoguri despre educaţie

-Studiu de specialitate –
Stimularea progresului școlar și a comunicării la școlarii mici prin activități de
învățare prin cooperare

Autor: prof. înv. primar Badea Georgica
Școala Gimnazială Nr 1, Mogosoaia, jud Ilfov

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de
elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-şi
îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai
grupului.
Obiectivele cercetării:
1.
evaluarea inițială pentru aria curriculară: Limbă și comunicare.
2.
selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în
concordanță cu specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului curriculum.
3.
aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a
progresului școlar și a comunicării școlarilor;
4.
evaluarea finală a progresului școlar și a comunicării școlarului mic, la finalul experimentului
pedagogic realizat.
Ipotezele cercetării
Ipoteza generală: Avansăm ipoteza: utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează
învățarea prin cooperare ameliorează progresul în învățare la școlarii mici.
Ipoteze specifice:
1.
Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare
ameliorează în ansamblu rezultatele obținute de elevii din clasa experimentală la testele finale la Limbă
și Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii de la clasa martor.
2.
Utilizarea metodelor și procedeelor didactice care stimulează învățarea prin cooperare
ameliorează comunicarea în scris la elevii din clasa experimentală, la testele finale la Limbă și
Comunicare, în raport cu rezultatele obținute de elevii din clasa martor.
Metodologia cercetarii
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Pentru a îndeplini obiectivele propuse și pentru a verifica ipotezele de cercetare am desfășurat întreaga
activitate de cercetare cu două clase paralele din mediul rural.
Deoarece mi-am propus sa declanșez o acțiune educaționala rezultatele acesteia fiind înregistrate si
prelucrate pentru a demonstra eficiența utilizării metodelor de cooperare , prin metodologia adoptată se
va ajunge la descoperirea unor relații cauzale, am organizat cercetarea experimentala.
Etapele desfășurării cercetării
În procesul de învațare la clasele I-IV trebuie sa se foloseasca metode care creeaza posibilitatea elevului
de a transforma cunoștințele pasive în cunoștințe active si de a favoriza descoperirea unor noi cunoștințe
cât si aplicarea lor în activitatea practica.
Primele teste au fost cele de evaluare initiala, în consens cu remarca lui D. Ausubel: Dacă aș vrea sa
reduc toata psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce conteaza cel mai mult în învațare sunt
cunoștințele pe care le poseda elevul la plecare. Asigurați-vă de ceea ce știe si instruiți-l în consecință.
Metoda de baza utilizata a fost experimentul psihopedagogic de tip ameliorativ, dar si metoda observației
si analiza produselor activității.
Cercetarea a cuprins trei etape:
A.
Etapa inițiala care a avut un caracter constatativ.
B.
Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativa în stimularea proceselor psihice si a
personalității elevilor.
C.
Etapa evaluarii ce a avut un caracter comparativ , cu privire la rezultatele obținute în urma
demersului experimental formativ.
A.
Etapa inițială, s-a desfășurat la începutul anului școlar, prin aplicarea probei de evaluare inițială
pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Astfel, am putut identifica competențele de care dispun
elevii la disciplina Limba si literatura română.
În această etapă am aplicat ambelor eșanioane de elevi o probă de evaluare scrisă, la disciplina Limbă
și literatura română. În conceperea acestei probe am urmărit evaluarea cunoștințelor elevilor la începutul
anului școlar. Scopul a fost acela de a stabili punctul de plecare în desfașurarea demersului experimental.
Având un caracter constatativ, testul de evaluare inițială reflecta volumul si calitatea cunoștințelor,
deprinderilor si priceperilor elevilor, constituind un punct de pornire în demersul formativ.
Testele au fost aplicat ambelor clase.
Proba de evaluare inițială la Limba și Literatura română conține 7 itemi, obiectivele urmărite și
descriptorii de performanță.
Variabilele cercetării:
a)
variabilele independente- metodele de stimulare a învățării prin cooperare: descrise în
subcapitolul B, Etapa formativă.
b)
Variabilele dependente: 1) rezultatele finale ale elevilor la Limbă și Comunicare; 2) comunicarea
în scris=rezultatele la itemii din testul inițial și cel final de evaluare, care au impus construirea de
enunțuri.
B.
Etapa formativă
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La eşantionul experimental, pe tot parcursul acestei etape, am avut în vedere utilizarea metodelor şi
tehnicilor de stimulare a comunicării şi promovarea învăţării prin cooperare. La eşantionul de control
maniera de lucru a fost una obişnuită, bazată pe metode tradiționale.
Am încercat ca fiecare metodă implementată să fie făcută transparentă, să i se prezinte esenţa, valenţele,
variantele şi denumirea, pentru ca elevul să îi poată descoperi utilitatea şi în alte situaţii, atunci când
experienţa de învăţare o cere, crearea unui mediu şcolar propice dezvoltării cooperării, eliminarea
factorilor care ar putea duce la blocarea creativităţii şi nu în ultimul rând, am căutat să apreciez efortul
fiecărui copil sau grupă, realizând evaluarea muncii acestora într-un mod deschis, dialogat.
C.
Etapa finală
Etapa experimentală a cercetării a constat în administrarea unei probe de evaluare finală, identică pentru
cele două clase: experimentală şi de control. În conceperea acestor probe am urmărit evaluarea
cunoștințelor elevilor la sfârșitul anului școlar și construirea unor itemi echivalenți cu cei din proba de
evaluare inițială.
Concluzii
Așa cum rezultă din partea practic-aplicativă a lucrării, abordarea interactivă și interdisciplinară a
conitnuturilor învățării este determinată de necesitățile sociale, psihologice și pedagogice.
Societatea modernă pune în fața individului sarcini de cooperare, de inițiativă și creație, de asumare a
răspunderii, care nu pot forma fără un exercițiu indelung la vărsta la care se cristalizează trăsăturile
personalității copilului, respectiv vărsta școlarului mic.
Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a rezultatelor
şcolare ale elevilor, în favoarea clasei experimentale, care nu poate fi pusă exclusiv pe seama dezvoltării
psihice şi fizice a elevilor, fapt ce îmi permite să afirm că ipoteza propusă de mine spre cercetare se
confirmă.
Prin aplicarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive în cadrul lecţiilor de limba şi literatura
română am sesizat ameliorări în dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor, în activizarea şi
nuanţarea vocabularului, s-a îmbunătăţit relaţia învăţător-elev într-una modernă şi democratică, elevii
bucurându-se de libertate, de o comunicare bazată pe cooperare, colaborare şi ajutor reciproc.
A fost încurajată iniţiativa elevilor la lecţie, adresarea de întrebări, fiind înlăturată teama de a nu greşi,
iar pe parcurs elevii s-au familiarizat cu metodele şi denumirile lor, au înţeles eficienţa lor şi paşii care
trebuie urmaţi pentru realizarea acestora.
Folosind metodele şi tehnicile de stimulare a creativităţii, atât individual, frontal cât şi pe grupe, am
constat următoarele:
•
elevii îşi însuşesc mai uşor noile cunoştinţe;
•
creşte încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă conţinuturile, atât pe cont propriu cât şi în
grup;
•
doresc să se implice în învăţare şi nu dau semne de oboseală pentru că se implică conştient, voit,
învăţând activ şi logic;
14
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•
elevii şi-au îmbogăţit şi nuanţat vocabularul, datorită unor metode precum: jocul didactic,
cvintetul, cadranele, ciorchinele;
•
a fost valorificată inteligenţa lingvistică, exprimarea retorică, poetică;
•
elevii au realizat un real progres în alcătuirea de texte, dialoguri,compuneri, dând dovadă de
imaginaţie creatoare, originalitate, fluenţă, flexibilitate în exprimare.
Învațarea prin cooperare reprezinta folosirea grupurilor mici in scopuri instrucționale, astfel elevii
lucrând împreună îsi maximizeaza atat propria învățare, cat si pe a celorlalti colegi.
Printr-o astfel de organizare a situațiilor de învatare, elevii depind intr-un mod pozitiv unii de alții, iar
aceasta interdependență pozitivă îi conduce la devotament față de grup.
Alte elemente esențiale în învățarea prin cooperare sunt:
responsabilitatea individuală
interacțiunea stimulatoare
deprinderi si competențe interpersonale
constientizarea si evaluarea modului in carefuncționeazăgrupul de lucru.
Atunci cand se realizeaza invatarea prin cooperare in mod regulat, elevii, din “singuratici care invata”,
pot deveni “colegi care invata impreuna”.
Raportându-ne la climatul micro-social din școală, metodele învățării prin cooperare stârnesc
participarea conștientă și activă a elevilor, aceasta presupune organizarea, in funcție de obiectivele
operaționale bine stabilite, in care copiii lucrează împreună, in mod convergent, pentru a atinge scopuri
comune. Astfel spus ea constă in declanșarea și menținerea unor relații de cooperare și competiție intre
membrii unui grup sau membrii mai multor grupe de copii in vederea rezolvarii sarcinilor învățării.
În procesul instructiv-educativ am alternat activitatea frontală cu cea individuală sau pe grupe, pentru a
permite progresul tuturor elevilor în ritmul propriu de învățare. Rezultatele pe care le-au obținut elevii
la probele de evaluare finale, mă determină să consider că obiectivul propus a fost îndeplinit.
Datele si concluziile cercetării întreprinse atestă posibilitațile de reevaluare și perfecționare a procesului
instructiv-educativ prin abordarea metodelor interactive și a învățării prin cooperare a tuturor
componentelor acestuia.
Pot afirma că această cercetare a fost o provocare pentru mine, un prilej de a studia atât literatura de
specialitate cât şi literatura psiho-pedagogică, de a-mi aprofunda şi îmbogăţi cunoştinţele despre
creativitate ca fenomen complex, dar actual şi vital pentru viitor.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU
PĂRINȚII
Prof. Posnaes Cristiana
Prof. inv. primar Caraliu Aurel
Şcoala Gimnazială Nr.1 Mogoşoaia\Ilfov
Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ/GRADINITA şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de
hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL.
Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită,
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi
rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii.
Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de
a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai
bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte
comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii.
Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta,
într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip
de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ
al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi
valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil.
Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu
familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele
educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional.
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative
între factorii educaţionali.
Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii
poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot
influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea educativă ce se
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală
şi de la comunitate.
Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică
părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor,
cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştin16
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ţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui
să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.
Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de
învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formează cele mai importante
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine,
adică ,,cei şapte ani de acasă’’. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece
şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor
acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o
anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele,
rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de
situaţie. Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite
reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii.
Parteneriatul şcoală-familie este cel mai important deoarece părinţii sunt primii educatori (familia
fiind prima şcoală a copiilor) şi parteneri ai şcolii. Aceasta înseamnă că rolul părinţilor este acela de a
împărţi acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii, apare nevoia de colaborare cu şcoala, chiar
de implicare activă în cadrul ei.Atunci când cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) se
completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea
şcolară, dar şi în viaţa socială.
Cercetările realizate arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii
sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor elevilor. O
piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă resursele limitate de timp pe care părinţii
le consumă pentru educaţia propriilor copii sau în relaţia cu şcoala, gradul ridicat de stres al unui astfel
de parteneriat cu activităţi propuse şi cu un orar zilnic bine stabilit, cu obiective clare de atins, sau chiar
educaţia limitată a părinţilor. Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să
ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se
confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii
(serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea
educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter
educativ realizate pentru părinţi.
În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit,succesul
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită.
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