
POCU 784/6/24/139602 Didact Acces

DidactAcces

POCU/784/6/24/139602

Sesiune de consiliere și orientare pentru dezvoltarea de parteneriate între școli,

autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate, în vederea sprijinirii

copiilor din județul Brăila cu părinți plecați în străinătate

Activitatea 5.1. Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituțiiActivitatea 5.1. Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții

locale, ONG-uri și comunitate

Tema: Dezvoltarea managementului educațional pentru asigurarea 

calității educației copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate

Expert Raluca-Violeta Marica

21 septembrie  2022



Proiectul DidactAcces – POCU/784/6/24/139602 are ca principal
obiectiv acordarea de suport educațional pentru disciplinele matematică,
informatică și sprijin psiho-social pentru 270 preșcolari și elevi din județul Brăila,
din care minimum 28 aparținând minorității rrome și minimum 44 din mediul rural
care au cel puțin un părinte plecat în străinătate în ultimele șase luni. De
asemenea, în cadrul proiectului se vor oferi servicii de consiliere socială și
servicii de dezvoltare parentală pentru minimum 200 de reprezentanți ai copiilor
din grupul țintă (părinți/tutori/persoane) care au în grijă copiii cu părinți plecați la
muncă în străinătate.muncă în străinătate.

Activitatea 5.1. Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale,

instituții locale, ONG-uri și comunitate are rolul de a crea o structură
consultativă comunitară pentru a contribui la nivelul județului Brăila la o mai
bună identificare, protecție și monitorizare a copiilor având părinți plecați în
străinătate, precum și în scopul asigurării sustenabilității din perspectiva
instituțională și/sau financiară.

Vom aborda câteva aspecte legate de dificultățile cu care se confruntă
copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate.



Cei mai mulţi dintre noi considerăm că avem integrala capacitate de
a da naştere şi de a creşte copii, fără a şti dacă avem potenţialul de a-i
înţelege şi rezolva nevoile lor sau că ştim cum să-i sprijinim pentru a creaște
fericiţi.

Dacă toate lucrurile ar merge bine, nu am avea de a face cu atâtea
situaţii în care copiii sunt supuşi la atitudini incorecte, neadecvate sau la
diverse forme de abuz sau neglijare din partea părinţilor.

Tratând copilul ca pe o persoană, avem garanţia ca îi sunt asigurateTratând copilul ca pe o persoană, avem garanţia ca îi sunt asigurate
condiţiile optime de dezvoltare şi că sunt prevenite situaţiile în care frustrarea
şi stresul emoţional pot pune în pericol existenţa sau dezvoltarea lor.
De aceea, se impune necesitatea de a trata cu seriozitate problematica unei
noi forme de abandon a copiilor, ca urmare a părinţilor care pleacă în
străinătate la muncă, fără să se asigure că minorii au condiţiile necesare unui
trai decent. Copiii proveniţi din oraşe, de obicei, sunt lăsaţi să se descurce
singuri, cei din mediul rural sunt împrăştiaţi pe la rude sau mai grav, o parte
sunt lăsaţi în grija unor persoane străine de familie, în care lipseşte un mediu
afectiv, interesul acestora fiind doar unul material.



Efectele unor astfel de abuzuri asupra copiilor pot afecta
dezvoltarea unei personalitaţi armonioase şi poate însoţi individul
de-a lungul vieţii sale. De aceea, cred că se impune să tratăm
această problematică cu responsabilitate angrenând toţi factorii de
decizie astfel încât copilul să fie ajutat să depaşească traumele trăite
în copilărie.

Copiii din familiile care provin din medii defavorizate sunt în
dificultate de a se socializa normal în raport cu exigenţele vieţiidificultate de a se socializa normal în raport cu exigenţele vieţii
sociale tot mai complexe. Sprijinul familiilor din mediile defavorizate
reprezintă în fapt suportul copiilor care trebuie să primească nu
numai educţie gratuită, dar şi condiţii social-economice normale
pentru a se putea dezvolta. Stresul unor finanţe insuficiente apasă
permanent asupra unor familii, mai ales în condiţii de instabilitate
economică sau inflaţie şi aceştia pleacă acolo unde aud că se
câstigă mai bine, de cele mai multe ori fără să ştie ce-i asteaptă
dincolo.



Din cauza lipsei de cunoaştere şi informare, aceşti părinţi au tendinţa de
a reduce problemele pe care le au în creşterea copiilor la cele de ordin economic
şi nu acordă importanţă climatului familial, calităţii relaţiilor de familie, efectelor
devastatoare ale separării timpurii a copilului de familia sa, nevoilor afective ale
copilului, formării autonomiei copilului, şcolarizării acestuia, rolului lor în formarea
copilului pentru viaţă. În aceste familii se acumulează o serie de probleme care
afectează viata şi dezvoltarea copiilor. Aceste probleme se corelează şi se
potenţeaza reciproc. Ignorarea situaţiilor de risc în familiile în care părinţii au plecat
în străinătate iar copiii acestora au rămas în grija rudelor, vecinilor, sau altor
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în străinătate iar copiii acestora au rămas în grija rudelor, vecinilor, sau altor
persoane care nu au fost pregătite pentru un astfel de rol generează fenomene
precum: neglijarea, abuzul, abandon şcolar, vagabondaj, analfabetism, trafic de
persoane, exploatare prin muncă, instituţionalizarea şi, nu în ultimul rând,
marginalizarea socială.

Cei mai mulţi dintre aceşti copii au rămas în grija bunicilor care încearcă
să suplinească dragostea părinţilor cum ştiu ei mai bine dar sunt situaţii în care
copiii rămân la persoane interesate doar de partea materială (care urmează să
vină de la părinţi) dar lipseşte cu desăvârşire afecţiunea şi ataşamentul faţă de
copii.



1. Părinții - parteneri educaționali
Părinţii au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate

juridică care se organizează şi funcţionează în conformitate cu
propriul statut. În momentul înscrierii elevilor în registrul unic matricol,
unitățile de învățământ încheie cu părinţii un contract educaţional care
stipulează drepturile şi obligaţiile acestora. Consiliul de administrație
monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
contractul educaţional, iar Comitetul de părinți al clasei urmăreştecontractul educaţional, iar Comitetul de părinți al clasei urmăreşte
modul de îndeplinire a obligaţiilor de către fiecare părinte şi adoptă
măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în
acest document.

La nivelul școlii, formele asociative ale părinţilor sunt Comitetul
de părinţi si Asociatia de părinţi. De asemenea, reprezentanţi ai
părinţilor sunt numiţi în Consiliul de Administraţie si Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală. Un rol important în
implementarea parteneriatelor îl are Asociaţia de părinţi.



Aceasta are dreptul legal de a propune şcolilor programe de tip CDS,  de a  
sprijini şi de a se implica direct în derularea parteneriatelor educaţionale cu 
organizaţiile din comunitatea locală şi de a susţine programul „Şcoala după şcoală”. 
Părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite parteneriate,  angajându-se  în  activităţi  
comune  de  învăţare,  sprijinindu-se  unii  pe  alţii  în  îndeplinirea rolurilor cerute, 
desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la diverse 
activităţi de luare a deciziei. Rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile 
în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții 
care participă la programele educaționale inițiate de școală vor putea aprecia mai 
bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a 
acestora în procesul învățării.  Prin activitatea în parteneriat cu părinții, cadrul 
didactic își asigură un sprijin în propria activitate.



Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim
interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperare reală și comunicare
cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și acțiune între cei doi
factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor problemă,
a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. Pe de o parte,
familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte, aceasta are obligaţii
şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de
educaţie. Una din însuşirile caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa deeducaţie. Una din însuşirile caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa de
a-şi vedea copii mari, bine instruiţi şi bine formaţi pentru viaţă. Pe fundalul unui
orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în viaţa socială, dar şi
în viaţa de familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de
conştientizare.



Sugestii pentru pentru dezvoltarea unor parteneriate de succes:

 Nu există o abordare unică potrivită tuturor tipurilor de parteneriat. 
 Perfecţionarea și dezvoltarea actorilor parteneriatului reprezintă o 
investiţie esenţială.
 Comunicarea reprezintă temelia unui parteneriat eficient. 
 Flexibilitatea și diversitatea reprezintă cheia succesului.
 Instruirea, asistenţa și fondurile oferite din sursele externe școlilor se 
consideră un avantaj.consideră un avantaj.
 Schimbarea înseamnă/necesită timp. Dezvoltarea unui parteneriat de 
succes „familie – școală” necesită un efort continuu în timp, iar soluţionarea 
unei probleme determină apariţia a noi provocări.
 Efectele parteneriatului urmează a fi evaluate în mod regulat, folosind 
indicatori multipli.



În școala cu practici incluzive, parteneriatul dintre personalul școlii și
părinţii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale poate contribui la progresul
acestora. Dacă părinţii sunt realmente interesaţi de progresul copilului și
manifestă disponibilităţi de colaborare cu personalul școlii, atunci informaţiile
pe care le pot oferi cadrului didactic despre copil pot reprezenta o bază pentru
luarea celor mai adecvate decizii. La rândul său, cadrul didactic poate ajuta
părinţii să devină mai sistematici și mai eficienţi în acţiunile educative realizate
în mediul familial. Prin urmare, orice demers educativ eficient cere oîn mediul familial. Prin urmare, orice demers educativ eficient cere o
coordonare a acţiunilor între cadrele didactice și părinţi, nu numai la nivelul
obiectivelor propuse pentru realizare, dar și în privinţa metodelor, tehnicilor,
formelor de activitate și a feedback-ului.

În acest context, în parteneriatul educaţional, pot fi utilizate diverse
forme de acordare de sprijin familiilor de către cadrele didactice, inclusiv:
• Comunicarea informaţiilor
• Suport in formarea abilităţilor sociale
• Elaborarea unor programe de incluziune



O modalitate de implicare a părinţilor în educaţia incluzivă este și organizarea 
centrelor de resurse în școli, în cadrul cărora pot fi oferite:
- informaţii despre evenimentele și programele curente din școală;
- materiale care-i ajută pe părinţi să-și asiste copiii în învăţare;
- jocuri, cărţi și casete video care pot fi utilizate cu copiii acasă;
- personal de sprijin/consultant care instruiește persoanele ce au în îngrijire 
copii în diverse domenii, inclusiv cum să utilizeze materiale oferite de școală;
- „Colţișorul părintelui” amenajat confortabil; 
- un loc pentru comunicare reciprocă, precum și cu cadrele didactice etc.
Centrele de resurse în școli pot fi folosite în mai multe scopuri:
- ca spaţiu pentru ateliere de lucru sau ședinţe cu părinţii;
- ca locaţie pentru întâlniri informale, discuţii individuale „părinte-profesor” 

sau „părinte-director”;
- pentru recrutarea voluntarilor;
- pentru informare și îndrumare în legătură cu oportunităţile oferite de 

învăţămîntul preuniversitar, de serviciile comunităţii, precum și de alte 
instituţii interesate în educaţia tinerilor.



O altă modalitate de realizare a parteneriatului „școală – familie” sunt 
activităţile de instruire de tip Școala părinţilor/ Academia părinţilor/ateliere cu 
părinţii, care solicită planifi care riguroasă și realizare conform obiectivelor 
proiectate, în cadrul unui proces gradual care prevede:
• Evaluarea nevoilor părinţilor
• Identificarea resurselor
• Informarea/recrutarea părinţilor
• Furnizarea serviciilor de sustinere• Furnizarea serviciilor de sustinere
• Evaluarea rezultatelor
Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor, membrii 
acestora  trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
• să participe activ la toate activităţile şcolii şi să se implice în 
promovarea practicilor de integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale la 
toate nivelurile vieţii sociale.



• să fie modele de acţiune şi de comportament în acceptarea şi susţinerea
integrării persoanelor cu cerinţe speciale din comunităţile lor;
• să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la
evoluţia şi formarea copiilor în şcoală şi în afara ei;
• să fie parteneri sinceri de dialog şi să accepte fără rezerve colaborarea
cu echipa de specialişti care se ocupă de educarea şi recuperarea copiilor lor,
urmărind împreună progresul înregistrat de copil în diverse situaţii de viaţă;
• să colaboreze cu alţi părinţii în grupurile de suport ale părinţilor şi să• să colaboreze cu alţi părinţii în grupurile de suport ale părinţilor şi să
împărtăşească şi altora experienţele personale cu propriii copii la activităţile
desfăşurate în mijlocul familiei;
• să fie convinşi de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu
cerinţe speciale şi să accepte fără resentimente, eventualele limite impuse de
gradul şi complexitatea deficienţelor acestora.

Vă mulțumesc!


