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DURATA PROGRAMULUI: 2009 – 2011
SCOPUL: Implicarea si participarea reala a parintilor in activitatile scolare si extracurriculare
OBIECTIVE:
1.
2.
3.
4.
5.

Formarea parintilor in spiritul ideii de parteneri egali in educatia copiilor
Convingerea parintilor pentru a investi in dezvoltarea copiilor
Implicarea parintilor in atragerea de resurse necesare unei mai bune desfasurari a actului educational
Creearea unui mediu educational pozitiv, favorabil, adecvat pentru stimularea invatarii copilului
Achizitionarea de catre parinti a unor cunostinte si competente pe care sa le foloseasca in educatia
propriilor copii

GRUPUL TINTA: Parintii elevilor
RESURSE UMANE: Parinti, bunici, cadre didactice, copii
RESURSE MATERIALE: Materiale informative din domeniul educatiei, reviste de
specialitate, ghiduri pentru educatia copiilor si parintilor, calculator, videoproiector
CALENDARUL ACTIVITATILOR
Nr.
Activitati propuse
crt.
1. “ Sa ne cunoastem copiii !”
2.

“Ce nu ne place la copilul
nostru?”
Ne pregatim de serbare

3.
4.

Familia si copilul

5.

Drepturile copilului

6.

Cum reactionam cand ne
supara copilul

7.

De Ziua Copiilor

8.

Evaluarea programului

Obiective

Data

-Schimb de informatii privind comportamentul
copiilor in familie si la scoala
-Sugestii pentru eliminarea comportamentelor
problematice la copii
-Implicarea parintilor in pregatirea si atragerea de
resurse financiare si materiale necesare derularii
serbarii de Craciun
-Consilierea parintilor cu privire la relatiile dintre
copii si membrii familiei
-Informarea parintilor asupra drepturilor copiilor,
conform Conventiei Natiunilor Unite
-Prezentarea unor cazuri concrete si a solutiilor care
se impun
-Completarea chestionarelor referitoare la relatia
parinte - copil
-Implicarea parintilor in sarbatorirea Zilei Copiilor
si a serbarilor de sfarsit de an
-Analiza activitatilor desfasurate si gradul de
implicare a parintilor in activitatile propuse
-Aplicarea chestionarelor privind educatia copiilor
Intocmit,
Prof. Ciocea Vasilica

Anual,
septembrie
Anual,
octombrie
Anual,
decembrie
Anual,
februarie
Anual,
martie
Anual,
mai
Anual,
iunie
Anual,
iunie

