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Informaţii despre proiect
Titlul proiectului: Elevi, părinți,școală uniți în procesul educativ
Proiectul se încadrează în categoria cultural-educativă

Rezumatul proiectului
a)

Proiectul pe care îl propunem vine în sprijinul tuturor celor implicaţi în educaţia copilului.El constă în modificarea opticii pe
care părinţii o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar; această modificare, putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei
părinte şi copil, părinte şi cadru didactic, copil şi cadru didactic.

b. Număr de elevi implicaţi : 120 elevi
c. Activitaţi propuse în ordinea desfăşurării


Lansarea proiectului



Echipa elev, părinți, școală – conștientizarea efectului benefic al colaborării



Școala alături de părinți vs părinții alături de școală– participarea părinţilor la viaţa şcolii



Ce știm și ce nu știm despre copilul nostru?– îmbunătățirea relațiilor dintre școală, părinte, elev



Dialogul ca modalitate de comunicare– realizarea unui consens între școală, elev, părinte



Ce este un prieten?– consolidarea bunelor relații dintre elevi



Cartea, un bun prieten-lectura o modalitate de petrecere a timpului liber



Darul bucuriei – dezvoltarea comportamentului prosocial prin acțiuni de voluntariat



Cum ne protejăm? – sesiuni de dialog cu invitaţi speciali pe diferite teme de actualitate: alimentaţia sănătoasă,
climatul familial, fuga de acasă, abandonul şcolar, substanţe nocive, sex, etc.



Avem un scop în viață?- proiectarea carierei, conturarea unui profil al omului de valoare, care trăiește frumos într-o
lume frumoasă



Lansarea albumului de final cu poze şi gânduri din timpul proiectului

d. Parteneri:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;
- Biblioteca Judeţeană Alba

- Poliţia Comunitară Alba
- Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

Prezentarea proiectului
Argument
Educaţia este un proces al cărui scop esnţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Împreună cu părinţii,
şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.În acest context, educarea părinţilor după principii
ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea
nevoilor primare ( hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, etc. ), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea
sentimentului de aparteneţă.
Educaţia părinţilor poate fi o educaţie a educaţiei, un studiu al dezvoltării copilului, o formare de abilităţi de comunicare
şi analiză a copilului.

Obiectivul general/ scopul
O mai bună relaţionare între profesori, părinţi şi elevi, pentru creşterea, dezvoltarea şi educarea copiilor.
OBIECTIVE:


Cunoaşterea şi înţelegerea drepturilor copilului



Cultivarea respectului pentru valorile culturale, naţionale şi religioase



Implicarea cadrelor didactice, a părinţilor şi elevilor în activităţile proiectului în concordanţă cu motivaţia, cu interesele şi
aptitudinile lor



Dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare între elevii şi cadrele didactice implicate în proiect
Cultivarea creativităţii şi a deschiderii spre nou


Activităţi propuse

Activitatea numărul 1: Echipa elev, părinți, școală
Perioada: luna noiembrie 2015
Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Participanţi: profesori, părinţi şi elevi
Descrierea activităţii: Profesorii implicaţi în proiect vor prezenta proiectul şi activităţile care se vor desfăşura pe parcursul anului școlar
Responsabili: profesorii coordonatori: Hodor Maria, Oţelea Mariana, Jurcan Mihaela, Teișan Genoveva, Urițescu Dana

Activitatea numărul 2: Școala alături de părinți vs părinții alături de școală
Perioada: decembrie 2015
Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Participanţi:profesori, elevi, părinţi
Descrierea activităţii: Părinţii vor participa la orele elevilor, vor vizita laboratoarele, cabinetele şi vor lua parte la discuţii şi
activităţi.Unele cercetări arată că în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au performanţe mai mari la şcoală .( Henderson
Nancy, 1995 ) Comunicarea eficientă dintre profesori şi părinţi se reflectă în dezvoltarea copiilor.Responsabilitatea educaţiei şi
dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă. Ea are următoarele beneficii: creşte stima de sine a elevilor, elevii au note mai mari, au mai
puţine absenţe, părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală, copiii şi părinţii dezvoltă atitudini pozitive faţă de şcoală, scade riscul
consumului de substanţe nocive, elevii vor fi capabili să-şi stabilească planuri realiste de viitor.
Responsabili: profesorii implicaţi în proiect şi părinţi

Activitatea numărul 3: Ce știm și ce nu știm despre copilul nostru?

Perioada: martie 2016
Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Participanţi: elevii implicaţi în proiect, profesori, părinţi, psihologul şcolii
Descrierea activităţii: Psihologul şcolii va aplica elevilor chestionare privind stilurile de învăţare, inteligenţele multiple.Răspunsurile
vor fi centralizate împreună cu diriginţii şi transmise personal părinţilor.Vor fi aplicate chestionare şi părinţilor având în vedere
preocupările şi aptitudinile copiilor.
Responsabili: profesorii din proiect

Activitatea numărul 4: Dialogul ca modalitate de comunicare
Perioada: iunie 2016
Locul desfăşurării: Centrul de Documentare şi informare al colegiului
Participanţi: profesori, elevi, părinţi, invitaţi
Descrierea activităţii: Se va vorbi despre arta conversaţiei, despre comunicare şi ascultarea activă.În zilele noastre ne confruntăm în
rândul tinerilor cu o dificultate în exprimare, o lipsă de coerenţă şi limbaj de calculator.Elevii nu mai ştiu şi nu mai au răbdare să asculte
ceea ce li se transmite, acest lucru fiind valabil chiar şi în relaţiile personale. Vor fi invitaţi la dialog părinţii, elevii şi cadrele didactice.
Responsabil: prof. Jurcan Mihaela, prof. Teișan Genoveva

Activitatea numărul 5: Ce este un prieten?
Perioada: octombrie 2015
Locul desfăşurării: excursie
Participanţi: elevi, părinţi, profesori
Descrierea activităţii: Frumuseţile naturii sunt tot mai mult ignorate şi lăsate pe ultimul loc, cauza fiind calculatorul,televizorul,
internetul, etc.Tinerii de azi nu mai ştiu să se bucure de o floare, de mirosul bradului din pădure sau de susurul unui izvor.Împreună cu
părinţii şi dascălii lor, în aerul curat şi frumuseţile toamnei, vor descoperii lucruri noi, se vor apropia mai mult unii de alţii.Se aplică
jocuri în aer liber ( fotbal pe echipe, cursa taţilor, cursa mămici-copii, etc ) şi orientare turistică.
Responsabil:profesorii de sport şi geografie

Activitatea numărul 6: Darul bucuriei
Perioada: decembrie 2015
Locul desfăşurării: case de copii şi azilul de bătrâni( Mănăstirea Dumbrava )
Participanţi: profesori, elevi, copii,
Descrierea activităţii: Elevii vor colinda copiii şi bîtrânii de la aşezământul social şi le vor dărui mici surprize de Crăciun.Împreună vor
descoperi bucuria de adărui în preajma marilor sărbători. Părintele le va vorbi despre mănăstire .
Responsabili: profesorii din proiect

Activitatea numărul 7: Cum ne protejăm?
Perioada: februarie 2016
Locul desfăşurării: Centrul de documentare şi informare al colegiului
Participanţi: profesori, elevi, medici, psihologi, preoţi
Descrierea : Trăim într-o lume unde la tot pasul influenţele negative îi asaltează pe tineri: fumat, etnobotanice, alcool. droguri,
pornografie,etc.Aceştia nu sunt întotdeauna bine informaţi sau nu discută deschis cu părinţii şi cu profesorii.Această activitate vine în

sprijinul în primul rând al părinţilor de a se apropia de copiii lor, de adiscuta deschis şi de a fi informaţi despre problemele cu care se
confruntă. Vor fi discuţii libere, documentare, sesiuni de comunicări, vizionări de filme cu mesaje de avertisment.
Responsabili: profesorii din proiect

Activitatea numărul 8: Avem un scop în viață?
Perioada:aprilie 2016
Locul desfășurării: Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba Iulia
Participanți: elevi care au obținut rezultate deosebite la concursuri școlare și olimpiade, invitați
Descrierea: elevii vor aprecia adevăratele valori, vor fi orientați profesional, vor încerca să-si stbilească pricipii și valori după care se vor
călăuzi în viață
Responsabili: profesorii din proiect

Proiectul a fost demarat din dorinţa de a menţine viu interesul elevilor, a cadrelor didactice,a părinţilor şi
a comunităţii pentru adevăratele valori, pentru o mai bună cunoaştere şi o relaţionare între copiii de
diferite vârste şi preocupări, pentru un progres al învăţământului românesc de calitate.

Evaluare-calitate
Evaluare internă a proiectului (coerenţă scop – obiective – activităţi –metode - evaluare indicatori) se
va realiza prin întocmirea raportului cu privire la organizarea şi desfăşurarea parteneriatului de catre
profesorii implicati in proiect și prin lansarea albumului de poze de la activități.
Evaluarea externă a proiectului(indicatori):


Implicarea emoţională a elevilor prin legarea unor prietenii bazate pe respect reciproc



Îndreptarea atenţiei mass media asupra activităţilor extraşcolare desfăşurate de elevii implicaţi în proiect



Oportunităţi de promovare a valorilor autentice ( istorice, culturale, religioase, artistice )



Realizarea unui album foto cu activităţile desfăşurate pe parcursul întregului proiect

Beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi, comunitatea, cadrele didactice, părinţii.
Proiectul va continua şi în următorii ani şi sperăm că vom atrage mai mulţi elevi, părinţi şi dascăli din
şcoală.
Activităţile de promovare şi mediatizare:
o invitaţii şi afişe;
o mediatizarea prin Radio
o articole publicate în presa locală și în revista școlii

Alte informaţii despre aplicant
 .Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 5
 Numărul elevilor participanţi la proiect:120
 Numărul claselor participante la proiect: 2 clase din ciclul gimnazial şi 2 clase de liceu
Echipa de proiect:
Prof. Hodor Maria
Prof. Jurcan Mihaela
Prof.Oţelea Mariana
Prof. Teișan Genoveva
Dir. Adj.prof. Urițescu Dana
Bibliotecar Panduru Ana
Secretar Jeler Mirela

