ACTIVITATEA CU PĂRINŢII LA NIVEL DE ŞCOALĂ

PLAN MANAGERIAL

În vederea realizării obiectivelor propuse de Reforma învăţământului, un accent deosebit
se pune pe EDUCAŢIA PĂRINŢILOR.

Pe lângă alte forme de informare-educare, lectoratele şi adunările cu părinţii la nivelul
unităţii de învăţământ ocupă un rol foarte important. Ele trebuie să îndeplinească funcţia de
informare asupra activităţii instructive – educative, de dezbatere a problemelor de imporanţă
majoră în educaţia elevilor, de conştientizare a părinţilor asupra situaţiei educative la un anumit
moment dat şi de atragere a acestora ca parteneri activi în procesul instructive – educativ al
elevilor, de investigare a activităţii şcolare.
Activitatea cu părinţii din şcoala noastră va fi centrată cu prioritate pe adaptarea
conţinuturilor învăţării şi metodologiei educaţiei, în funcţie de situaţii specific determinate, în
primul rând, de structura psihică a elevilor şi de situaţia socială a localităţii, a familiilor, ce ne
sunt parteneri în educaţie.
Astfel, în acest context, centrul de interes al activităţii educative cu părinţii îl constituie:

I.Definirea temelor de real interes pentru părinţi, de comun acord cu aceştia şi dictate de
situaţiile concrete apărute la nivelul şcolii şi comunităţii locale.

II.Acţiuni practice şi de cercetare pentru prevenirea şi combaterea excluderii de la reuşita
şcolară, pentru valorificarea potenţialului fiecărui elev la nivelul proximei dezvoltări, pentru
egalizarea şanselor de acces şi a activităţilor şcolare prin cunoaşterea şi adaptarea curriculumului şcolii la caracteristicile evoluţiei psihologice a elevilor. Pentru aceasta vom organiza
întalniri cu psihologul şcolar, prilej cu care părinţii, diriginţii vor aduce cazuri de elevi-problemă
concrete, fără nominalizări, pe care le vor discuta şi vom căuta cele mai bune metode de
ameliorare a siţuatiilor ivite.

III.Acţiuni de monitorizare a elevilor care absentează şi depistarea motivelor invocate, în
mod deosebit a elevilor de etnie rromă, în vederea combaterii absenteismului prin atragerea
acestora către şcoală prin diverse acţiuni de larg interes pentru ei şi comunitatea din care provin.

IV.Depistarea cauzelor de violenţă şcolară şi aplicarea planului de combatere a
acestui fenomen, comform reglementărilor în vigoare, prin monitorizarea şi descoperirea la timp
a unor fapte, dar şi printr-o strânsă legătură cu familiile copiilor predispuşi la manifestarea unor
acţiuni de acest gen.

V.În vederea dezvoltării calităţilor personale ale copiilor vom aborda metode de ajutorare
a copiilor cu probleme emoţionale, de comportament sau supradotaţi, prin referate, eseuri pe
teme de educaţie, încercând prin aceasta să îmbinăm experienţa cadrelor didactice cu
entuziasmul şi dorinţa de a participa direct la educarea propriilor copii a părinţilor, de cele mai
multe ori la prima şi unica experienţă de părinte.
VI.Informări periodice cu privire la Examenele Naţionale pentru fiecare ciclu de
învăţământ

stabilite prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, prezentarea calendarului

desfăşurării

examenelor pentru clasa a XIIa, a programelor şcolare în vigoare şi a

altor reglementări specifice.
VII.Pentru aceasta se va urmări participarea activă a părinţilor la şedinţele cu părinţii şi
lectorate, însuşirea şi răspândirea ideilor pozitive, în vederea dezvoltării competentelor de
comunicare, practice–acţionale, constructiv –creatoare şi de evaluare în relaţia cadru didactic –
părinte, părinte – părinte şi părinte – elev.

