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PA RTEN ERI :

 A S OCIA ŢIA “S OCIETATEA  N A ŢI ON A LĂ  S P IRU  H A RET  
P EN TRU  ED U CA ŢIE ,  ŞT I IN ŢĂ  Ş I  CU LTU RĂ”

PROGRAM PILOT DE STIMULARE 

PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE

 IN S P EC TORATUL S COLA R A L  J U D ETU LU I  S IB IU
PROGRAM PILOT DE STIMULARE 
A PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE A 
COPIILOR CU PĂRINŢI PLECAŢI 

LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE. 



Eveniment pentru promovarea parteneriatelor dezvoltate pentru sprijinirea copiilor din 
județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate

22.09.202222.09.2022

TEMA: PĂRINȚI  ȘI  PROFESORI,
ALĂTURI DE COPII ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Invitați:
• Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș
• Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor • Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor 
• Școala Gimnazială Alma
• Școala Gimnazială Bazna
• Școala Gimnazială Blăjel



ÎNDATORIRI CU PRIVIRE LA EDUCAȚIE ALE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU 
SUSȚINĂTORILOR LEGALISUSȚINĂTORILOR LEGALI

(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a

elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru

învăţământul preşcolar/ învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte pentru a

cunoaşte evoluţia copilului/ elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul

educatorului - puericultor/ educatoarei/ învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământ preşcolar/ primar,

profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul inferior al liceului are(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul inferior al liceului are

obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din

străinătate.

Art. 173. - Parte integrantă din Ordin 5079/2016



ÎNDATORIRILE PROFESORILOR FAŢĂ DE PĂRINŢIÎNDATORIRILE PROFESORILOR FAŢĂ DE PĂRINŢI

• Recunoașterea dreptului părinţilor la informare şi consultare pentru binele şi progresul copiilor;

• Respectarea autorității părintești alături de acordarea de sfaturi din punct de vedere pedagogic;

• Încurajarea părinţilor pentru o implicare activă în educaţia copiilor și susținerea activă a procesului de
învăţare;

• Informarea părinţilor despre progresul și carențele elevilor și punerea în practică a unui plan de
ajutorare şi perfecţionare acolo unde este cazul;

• Cooperarea deschisă şi respectuoasă cu părinții;

• Să nu accepte favoruri de la părinţii elevilor în schimbul unor privilegii pentru aceștia.



COLABORAREA PROFESORILOR CU PĂRINȚII
Cadrele didactice pot colabora cu părinții prin:Cadrele didactice pot colabora cu părinții prin:

• şedinţe cu părinții pe parcursul anului școlar;
• vizite la domiciliu de fiecare data când situația o impune;
• întâlniri comune diriginte – părinte – elev – cadre didactice;
• consultaţii periodice în ziua şi ora stabilită de comun acord.

Părinţii elevilor sau tutorii lor legali sunt îndemnați să se implice în activităţile organizate de instituția de învățământ, să facă
propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei copiilor lor, să ia la cunoştinţă şi să respecte prevederile contractului
educațional semnat la începerea anului școlar. Părinții și profesorii împărtășesc responsabilitatea pentru educația copiilor astel
că trebuie să coopereze pentru o dezvoltare cât mai armoioasă a preșcolarilor și a elevilor.că trebuie să coopereze pentru o dezvoltare cât mai armoioasă a preșcolarilor și a elevilor.

Educația copiilor se face prin lucru în echipă şi prin iniţiativă.
Înstituția de învățământ are un rol definitiv în facilitarea legăturii dintre profesorii și părinți.



COOPERAREA EFICIENTĂ PĂRINȚI -PROFESORI
COMUNICAREA EFICIENTĂ ȘI EMPATICĂ ESTE CHEIA UNEI COLABORĂRI DE SUCCES.
Calitatea actului educațional este direct proporțională cu capacitatea cadrelor didactice de a conștientiza
importanța pedagogică a acestuia și de calitățile personale pe care cei ce vin în contact cu elevii le au.

Cadrele didactice şi părinţii sunt formatori ai atitudinii copiilor faţă de învăţare.

Cooperarea eficientă dintre părinţi şi profesori este necesară pentru:
• prevenirea apariţiei unor probleme de învăţare;
• prevenirea și/sau corectarea unor comportamente toxice sau adictive ale copiilor;
• schimbul de informaţii, opinii, idei;
• soluţionarea unor situații de interes comun;• soluţionarea unor situații de interes comun;
• dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor;
• îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi învăţării; 
• extinderea procesului de învăţare pe parcursul întregii vieţi etc.



PROFESORUL ÎN SPRIJINUL COPIILOR
INTEGRU ȘI ONEST:
• crearea şi menţinerea de relaţiilor profesionale corespunzătoare
• comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate, acţionând şi discutând sincer şi correct;
RESPECTUOS:
• tolerantă, atenție şi înţelegere cu alte persoane, părerile şi valorile lor;
• relaţii cu elevii şi părinţii bazate pe respect reciproc, încredere şi confidenţialitate;
RESPONSABIL:
• oferirea priorităţii educaţiei şi îngrijirii elevilor;
• realizarea de activităţi de dezvoltare profesională continuă şi îmbunătăţire a strategiilor de predare-învăţare;• realizarea de activităţi de dezvoltare profesională continuă şi îmbunătăţire a strategiilor de predare-învăţare;
• colaborarea şi cooperarea cu colegii în interesul educării şi bunăstării copiilor;
• soluţionarea conflictelor prin discuţii profesionale şi de reflecţie.



SOLUȚII ÎN PROIECTUL EDUACCES

Proiectul EduAcces acționează în următoarele direcții care au impact în creșterea calității actului educațional și a 
cooperării familie- profesori.

 Suport educațional pentru creșterea gradului de implicare a copiilor în activitățile școlare;

 Dezvoltarea unei rețele parteneriale pentru implicarea copiilor în cât mai multe activități menite să dezvolte aptitudini și 
competențe.

 Suport educație parentală – pentru conștientizarea rolului important pe care îl au aparținătorii în viața copiilor cu părinți plecați 
la muncă în străinătate.

În cadrul activităților de educație parentală se dorește conștientizarea părinților în ceea ce privește rolul determinant peÎn cadrul activităților de educație parentală se dorește conștientizarea părinților în ceea ce privește rolul determinant pe
care îl au în formarea copiilor, chiar dacă ei se află departe de aceștia. Existența unor modele pozitive în viața copiilor și a
unei comunicări deschise cu aceștia duce la echilibrul psihologic al copiilor și la creșterea sanselor de reușită în ceea ce
privește scopurile educaționale stabilite de cadrele didactice.



Contact:Contact:
 E-mail: eduacces@snsh.ro
 Pagină web: https://eduacces.snsh.ro
 Facebook: https://www.facebook.com/EduAcces-111786574472081
 Tweeter: https://twitter.com/AccesEdu

Vă mulțumim!Vă mulțumim!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


