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Grupul ţintă al pro-
iectului lansat săptămâ-
na trecută, în format on-
line, este reprezentat din 
100 de părinţi și profesori 
ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 
Fundeni, Dobroești, prin-
tre aceștia aflându-se și 
10 părinţi ai copiilor cu 
cerinţe educaţionale spe-
ciale (CES), care au fost 
integraţi în învăţământul 
de masă.

”Ideea acestui proiect 
a plecat de la faptul că la 
nivelul școlii apar în mod 
constant solicitări ale pă-
rinţilor pentru a fi spriji-
niţi în a face faţă dificultă-
ţilor pe care le întâmpină 
în relaţia cu propriii lor co-
pii sau pentru a cere spri-
jin din partea specialiștilor 
în rezolvarea unor «pro-
bleme» pe care le au co-
piii. Și, cum familia repre-
zintă primul cadru educa-
ţional din viaţa copilului, 
pentru a-i putea asigu-
ra premise educative va-
loroase trebuie, în primul 
rând, ca aceasta să poa-
tă furniza un model viabil 
si bun. Mai ales că, socie-
tatea actuală are un ritm 
de schimbare foarte alert 
și ridică permanent noi 
provocări atât pentru pa-
rinţi, cât și pentru copii. 
Și, uneori poate fi dificil 
pentru părinţi ca, pe lân-
gă responsabilităţile zilni-
ce legate de familie, ca-
să, serviciu, să reușească 
să-și redefinească perma-
nent modelele de relaţio-
nare cu copiii lor și să gă-
sească soluţii eficiente.

Deoarece schimba-
rea rapidă din ultimii ani 

din România a creat o dis-
crepanţă mare între ex-
perienţa trăită de părinţi 
în copilărie și experienţa 
trăită de copiii lor în so-
cietatea actuală, ne-am 
propus să venim în spri-
jinul părinţilor prin orga-
nizarea unor activităţi de 
tip curs, dezbatere, focus 
- grup, ateliere interacti-
ve. Acestea vor fi derulate 
săptămânal, în online, cu 
sprijinul unor specialiști în 
educaţie”, a declarat prof. 
Claudia Stupineanu, direc-
torul Școlii Gimnaziale Nr. 
2 Fundeni și unul dintre 
coordonatorii proiectului.

Cunoașterea 
propriilor copii și 
modele de bună 
practică

Proiectul se deru-
lează în perioada mar-
tie - iunie 2021 și are ca 
obiective familiarizarea 
părinţilor cu instrumen-
te de cunoaștere a copi-
ilor, în vederea adaptă-
rii stilurilor parentale la 
particularităţile psiholo-
gice ale acestora; creș-
terea capacităţii de inter-
venţie educativă eficien-
tă a părinţilor pentru co-
piii lor, prin utilizarea unor 
strategii, în vederea adap-
tării cu succes la cerinţele 
școlii/grădiniţei; dezvolta-
rea unor modele parenta-
le prin exemple de bună 
practică, în vederea disci-
plinării pozitive a copiilor; 
dezvoltarea de atitudini 
sociale de acceptare și în-
văţare reciprocă la părinţi 
și cadre didactice, în ve-

derea integrării sociale a 
copiilor cu nevoi specia-
le în comunitatea școlară; 
crearea unei reţele de su-
port între părinţi, cu spri-
jinul specialiștilor în do-
meniu, pentru stimula-
rea capacităţilor de a fi un 
bun părinte și creșterea 
încrederii părinţilor în 
școală, prin îmbunătăţirea 
relaţiilor școală- familie.

La finalul fiecărui 
”curs”, părinţii participanţi 
completează chestiona-
re de feedback și menţio-
nează nevoile și interese-
le pe care le au cu privi-
re la gestionarea eficientă 
a relaţiilor cu propriii co-
pii, precum și cu profeso-
rii din școală.

Rezultate scontate 
ale proiectului și 
activitățile propuse

În urma parcurgerii 
proiectului educaţional, 
se estimează că cel 
puţin 80% dintre părinţii 
participanţi se vor impli-
ca în activitatea școlară 
a copiilor lor! Pentru că 
activităţile propuse sunt 
extrem de interesante și 
sunt susţinute de traineri 
cu experienţă.

Spre exemplu, ac-
tivitatea de deschidere 
a proiectului, de săptă-
mâna trecută, s-a intitu-
lat ”Cunoașterea copilu-
lui. Stiluri de învăţare” și 
a fost susţinută de prof. 
dr. Marcela Marcinschi Că-
lineci, iar în săptămâniile 
viitoare vor fi abordate te-
me precum: ”Ce fel de pă-
rinte sunt? Stiluri paren-

tale”, activitate susţinută 
cu ajutorul consilieru-
lui școlar Mirela Flonta, 
prof. Claudia Stupinea-
nu și prof. Mirela Țane, 
”Profiluri psihocomporta-
mentale - DISK”, de către 
Alexandru Căruntu - trai-
ner și coach la Marco Polo 
Central&Eastern Europe, 
”Știinţa creierului uman. 
Schimbarea începe de la 
interior către exterior” și 
”Psihologia pozitivă - fac-
tor de succes în relaţia 
părinte - copil”, susţinute 
de psiholog, psihoterape-
ut, trainer Livia Mohîrţă, 
”Adaptarea părintelui și 

copilului la cerinţele școlii” 
- prof. consilier Daniela 
Udma și prof. consilier Ro-
xana Ologu, ”Inteligenţa 
emoţională. Inteligenţa 
socială - factor de suc-
ces pentru inserţia socia-
lă”, prof. dr. Marcela Mar-
cinschi Călineci, ”Relaţiile 
contează! Împreună sun-
tem mai puternici. Relaţii 
elev - părinţi, școală - fa-
milie”, Mioara Soldan - 
mentor coach, supervi-
sor & trainer la Școala de 
Coaching Pleiade, ”Cum 
gestionăm rămânerile în 
urmă la învăţătură? Ca-
uzele eșecului școlar, 

dificultăţi de învăţare”, 
trainer Nicoleta Defta, ”In-
tegrarea optimă a copiilor 
cu CES în învăţământul de 
masă”, consilier școlar Si-
mona Albu, coordonator 
CJRAE, ”Practici de suc-
ces pentru copiii cu CES”, 
înv. Roxana Marinescu, 
Oana Onţiu, părinte - va 
vorbi cursanţilor despre 
”Dislexie, disgrafie”, iar 
Genţiana Preda, părin-
te, despre Terapia ABA, 
iar despre „Copii fericiţi - 
părinţi liniștiţi” va discuta, 
din nou, cu publicul ţintă, 
prof. dr. Marcela Marcin-
schi Călineci.

Start în proiectul ”Clubul părinților”,  
derulat de Școala Gimnazială Nr. 2 Fundeni, Dobroești

Educarea părinţilor 
în cunoașterea propriilor copii

Școala Gimnazială Nr. 2 Fundeni, Inspectoratul Școlar al 
Județului Ilfov, Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională (CJRAE) Ilfov, Primăria Dobroești, Asociația de 
părinți a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Fundeni și Teach for Romania 
au început derularea proiectului educațional ”Clubul părinților”, 
proiect care va funcționa la nivelul școlii din Fundeni, Dobroești, 
sub forma unui pachet de servicii pentru părinți și copii, având 
ca scop principal îmbunătățirea relației dintre aceștia, cu impact 
și asupra comunității.
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