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Alege școala pentru un viitor mai bun 
Un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare 

pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița-Năsăud 
 

Școala părinților – educație parentală și seminarii de parenting 

 Formarea caracterului 

fiecărui om are loc în perioada 

copilăriei, iar rolul principal 

determinant în această privință 

revine școlii și familiei. Părinții sunt 

primii care trebuie și pot să asigure 

modelarea adecvată a trăsăturilor de 

caracter pentru copii.  Familia e 

adevăratul factor care formează 

deprinderile și bunele maniere ale 

copilului, care, ulterior, le pune în practică în societate.  

 Pentru că toți ne dorim copii educați, adică viitori cetățeni care muncesc și se pot integra 

în societate, pentru comunitățile sărace, cu vulnerabilități și carențe în educația parentală, 

cursurile specifice sunt o oportunitate salutară. Activitatea Școala părinților – educație 

parentală și seminarii de parenting este organizată pentru toți cei 111 părinți ai preșcolarilor 

și 238 elevi din grupul țintă al proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun.  

 Tema primelor seminarii a fost Climatul familial, un subiect generos prin intermediul 

căruia  pot fi sensibilizați părinții referitor la mediul în care crește și se dezvoltă copilul în primii 
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ani de viață. Subiectul și subtemele au fost alese după o consultare prealabilă cu profesorii și 

consilierii implicați în programul Școala după școală, în doința de a răspunde cât mai bine 

cerințelor mediului educațional specifc din cele trei școli: Budești, Reteag și Ciceu Mihăiești. 

 Întâlnirile s-au desfășurat după un scenariu ales de cei 2 traineri pentru activitatea de 

consiliere parentală, cadre didactice cu o bogată experiență în munca cu părinții: 

 Joc de cunoaștere și spargere a gheții: Ce îmi place la copilul meu? 

 Ce aș dori să discutăm la aceste seminarii – interacțiune directă / liberă cu părinții 

 Prezentarea uni material în format PPT cu tema Climatul familial 

 Discuții ghidate cu tema: Ce fel de părinte aș vrea să fiu? 

Scopul întâlnirilor a fost: 

 Conștientizarea faptului că fiecare copil are și părți bune care pot fi evidențiate; 

 Recunoașterea unor trăsături parentale pozitive sau negative și a tipului de părinte în care 

se încadrează; 

 Identificarea unor teme noi de discuții precum: Influența telefoanelor mobile asupra 

copiilor. 

Seminariile s-au desfășurat în toate cele trei 

unități de învățământ implicate în proiect: 

 Școala Gimnazială I. P. Reteganul 

Reteag:  

 Școala Gimnazială I. P. Reteganul 

Reteag – Bața 

 Școala Gimnazială Ciceu Mihăești 

 Scoala Gimnazială Budești - Țagu 

 

Aceste seminarii de educație parentală vor continua și în anul școlar următor.  
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