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Broșura intitulată „Şcoala pentru începători” este lucrarea unui grup de
autoare, membre ale Cluburilor părinților și profesorilor, în cadrul proiectului
Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Părinţilor şi Profesorilor „Parteneriat pentru Educaţie”. Denumirea cluburilor este, probabil, o noutate, chiar o supriză,
atât pentru opinia publică de specialitate, cât şi pentru publicul larg, având în
vedere că despre relaţia dintre profesori și părinți s-a vorbit exclusiv într-un
context instituțional, școlar. Din fericire, pentru prima dată în acest an, cluburile s-au organizat în 11 orașe, în ideea de a fi inițiatorul unei noi relații şi
al unui parteneriat mai calitativ între aceste două grupuri de actori cheie în
procesul de educație și dezvoltare a copilului.
Publicarea Broșurii coincide cu actualizarea măsurilor politicii educaționale, inițiate la începutul acestui deceniu, vizând o mai mare participare a
părinților la ridicarea calității educației și în căutarea celor mai bune modele
de stabilire a parteneriatului cu școala. Fundația pentru o Societate Deschisă
și Biroul UNICEF din Serbia susțin aceste măsuri astfel încât stabilesc o legătură directă între părinți și profesori, într-un mod cât mai non-formal, mai inspirat şi mai creativ. Prin aceasta doresc să trimită un mesaj: d-voastră ne sunteți importanți, împreună putem face multe pentru toți copiii, exprimaţi-vă
liber, luaţi inițiative, organizați acţiuni ...
Aşa se adresează autoarele, mai înainte de toate, părinților. Acelora care
trebuie să ştie sigur cum „să se includă” ca părinți în școală, cum să se implice și
să sprijine activitățile care înseamnă un mediu mai bun pentru copilul lor, pentru alți copii, pentru orice copil. Cum să se deschidă profesorii, cum să-i privească pe părinți ca pe o resursă umană şi să construiască cu atenție un parteneriat reciproc? Autoarele se adresează și unora și altora privindu-i prin prisma
acţiunii lor sinergetice şi oferind un model de gândire care duce spre succes.
Pentru „a se întinde aripile”, a deschide împreună toate problemele care au
fost mult timp puse cu teamă, rezolvate inconsecvent, pe bună dreptate,
unul dintre primii pași a fost informarea părinților despre câştigarea formală
a sferelor de influenţă asupra educaţiei, asupra şcolii locale, asupra angajaţilor... Și despre tot ce pot să facă, despre câtă libertate au, despre ce drepturi,
obligații au? Iar interesul tuturor este calitatea educației.
Această broșură conţine tot ce ar trebui să ştie orice părinte. Aceasta
este un Abecedar pentru părinți! Într-un singur loc, li se pune la îndemână
tot ce este important de extras din diferite articole de legi şi regulamente, în
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care părinţii mai degrabă s-ar pierde decât ar găsi ceea ce îi interesează. Ce
înseamnă pentru mine că sunt membru al Consiliului părinților? Care este relația dintre Consiliul părinților și Consiliul școlii? Care este locul meu în evaluarea calității muncii instituției? Am drept să reacționez atunci când aflu
despre o anumită formă de violență? Cum să particip la susţinerea educației
copiilor care au nevoie de sprijin suplimentar? Ce anume scrie în legi? Care
sunt cele mai frecvente întrebări pe care şi le pun părinții? Răspunsurile la întrebări le găsiți în broșură. Iar dacă cineva doreşte să afle mai multe detalii,
sunt oferite și alte surse de referinţă mai largi.
Îmbogățit cu exemple de bune practici autohtone și străine, cu situații
de parteneriat, cu acțiuni creative de luptă pentru calitatea educației copiilor, textul sugerează implicare, activism, modernizare și extindere. În fiecare
exemplu, profesorii și părinții sunt împreună.
Părinții și profesorii incluşi în cluburi vor considera această publicație ca
fiind prima dintr-o serie... Este de așteptat că dezvoltarea și extinderea cluburilor, cât și beneficiile oferite de această formă de organizare vor conduce,
inevitabil, la noi realizări de acest tip: cu sprijinul unor îndrumători educaţi,
inspiraţi, buni promotori ai unei adevărate bogății de idei prin care părinții și
profesorii pot pune în mişcare potențialele lor, aducând beneficii pentru orice copil. Este de așteptat ca bogăţia de idei ale acestor două grupuri de participanţi să atragă noi autori care doresc să contribuie la susţinerea și perfecţionarea continuă a parteneriatului necesar pentru calitatea educației.
În acest sens, această publicație este primul pas important ... În speranţa că va fi luată în mână şi citită, că la ea vor reveni mereu nu numai profesorii și părinții actuali, ci și alți cetățeni, este foarte posibil ca acest prim pas
să ducă cu succes la un parteneriat de calitate, matur, constructiv și necesar
pentru educația copiilor.
Nu există nicio îndoială că broșura „Parteneriat pentru Educație” își va
îndeplini misiunea asumată.
Belgrad, 27. 10. 2016.





Borislava MAKSIMOVIĆ
psiholog
consultant independent,
formator și mentor în educație

Cuvânt înainte
Cooperarea calitativă între școală și familie este un factor important pentru crearea unui sistem de educaţie egal, eficient și acceptabil, în care toți participanții obțin cele mai bune rezultate. Continuitatea și consecvenţa în cooperare sunt o problemă cu care se confruntă
atât profesorii/ profesoarele, cât și părinții/tutorii, care deseori descriu această cooperare ca fiind problematică.
Cooperarea adevărată este relativ rară pe parcursul educației
primare şi la alte niveluri de şcolarizare. Părinții/tutorii nu se simt suficient de siguri în rolul lor legat de procesul de educație, deoarece
nu dispun suficient de „energie, cunoștințe sau timp.” Lipsa unei cooperări calitative influenţează asupra creării unui climat mai puţin stimulativ pentru dezvoltarea și realizarea întregului potențial al copilului, ceea ce influenţează, în mod indirect, asupra întregii comunităţi.
Discuţiile cu părinții/tutorii au arătat că o barieră în participarea la educație este lipsa de informații despre sistemul școlar, adică
despre modalitățile în care părinții/tutorii se pot implica în mod activ în viața şi activitatea școlii, precum și lipsa unor abordări şi conţinuturi adecvate, care ar influenţa motivația părinților/tutorilor pentru o participare mai calitativă. Clubul „ Parteneriat pentru Educație”

are sarcina de a activa și de a stimula atât pe părinți/ tutori, cât și pe
toți ceilalți participanţi în procesul de educație şi învăţământ, în scopul creării de condiții și a unui climat pozitiv pentru un progres cât
mai bun la învățare și în comportarea copiilor şi în dezvoltarea sentimentului de apartenență la școală ca şi comunitate care învață. Astfel, toţi vor fi mulțumiţi: copii, părinți și profesori.
În această broșură sunt prezentate diferite modalități de implicare a părinților/tutorilor și cooperarea lor cu școala. Prin intermediul acestei broşuri, părinţii/tutorii pot afla cum este organizată şi
cum funcționează şcoala. Părintele/tutorele poate participa în calitate de membru al Consiliului reprezentativ al părinților, al Consiliului
școlar sau al altor organe şi echipe școlare și în acest mod să fie activ
în procesul de luare a deciziilor.
Broșura conţine şi exemple de bune practici, care arată ce modalități de cooperare există în scopul creării unei relații de încredere și
înțelegere. Culoarea verde marchează părțile Broșurii care sunt cele
mai importante pentru părinți/tutori, culoarea roșie marchează recomandările importante pentru instituțiile instructiv-educative și culoarea portocalie marchează exemple de bune practici ale cooperării dintre părinți și școală.
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Înainte de începerea școlii

Viitorul elev de clasa I la
psiholog sau pedagog

Înscrierea la şcoală a copilului care înainte de începutul anului şcolar a împlinit vârsta de 6,5 - 7,5 de ani
este obligația fiecărui părinte/tutore. Autoguvernările
locale trimit la timp oportun fiecărei şcoli de pe raza sa
teritorială lista copiilor apţi pentru a merge la școală.
Actele necesare pentru înscrierea la şcoală sunt:
• Certificat de naștere (nu mai vechi de șase luni);
• C ertificat de absolvire a programului preşcolar
pregătitor, eliberat de grădinița pe care a frecventat-o copilul;
• Certificat medical;
• Adeverinţă de domiciliu al copilului.
Copiii din grupurile sociale vulnerabile se pot înscrie
în clasa I fără dovada de domiciliu al părinților și actele
necesare.

Alegeți
împreună cu copilul
rechizitele școlare și caietele.
Aranjați împreună locul unde copilul
va învăța. Puneţi împreună cu copilul
supracoperte şi etichete pe cărți și caiete.
Răsfoiți împreună manualele pentru a afla tot
ceea ce va învăţa când pleacă la şcoală. În cazul în
care școala se află în apropierea locului de domiciliu,
mergeți împreună cu copilul la școală și arătați-i tot
ceea ce este important pentru a se descurca şi, mai
ales, ceea ce vă întreabă în legătură cu clădirea
şcolii. Încercați să repartizaţi activitățile
propuse pe tot parcursul verii. Realizați-le
într-o atmosferă relaxată, fără grabă și
tensiune.

Acesta nu este un test de
inteligență și cunoaştere. Nu
există răspunsuri pe care copiii
trebuie să le învețe pentru a avea
un rezultat mai bun. Nu trebuie nici
să încercaţi a pregăti copilul înainte de
testare. Acest lucru nu este necesar.
Aveți încredere în educaţia dvs. şi în
activitatea grădiniței pe care a
frecventat-o copilul dvs.

Psihologul sau pedagogul sunt primele persoane cu care părintele și copilul vorbesc oficial.
Există nenumărate întrebări și încercări de a se descoperi înainte
„secretul” conținutului și modului în care un psiholog sau un pedagog
vorbesc cu copilul dvs., după ce discută cu dvs. ca părinte.
Important este să se știe că aceasta este o situație adaptată copilului, în care copilul va arăta creativitatea, inventivitatea în situații de
zi cu zi, ceea ce știe și poate să facă și că aceasta nu are o importanţă decisivă pentru succesul lui în continuare la învăţare. Intenția psihologilor și pedagogilor este ca într-o discuţie cu copilul să evalueze
la timp eventualele lui nevoi pentru un sprijin suplimentar, să descopere punctele lui forte și să sprijine activitatea învățătorului care va fi
cel mai bun pentru fiecare copil și clasă. Deci, aceasta este o modalitate prin care școala se pregătește mai bine pentru intrarea copilului în clasa întâi.
În cazul în care părintele/tutorele dorește să înscrie copilul în clasa I cu o jumătate de an înainte de vârsta prescrisă, atunci se aplică
proceduri de testare a capacităţii de pregătire a copilului pentru a începe școala.
Pedagogul sau psihologul foloseşte câteva teste prin care se examinează maturitatea intelectuală, emoțională și socială a copilului.
Se examinează următoarele competenţe şi abilităţi:
Se examinează grafomotorica-respectiv maturitatea palmei motorice. Aici se priveşte cu ce mână copilul ţine creionul, cu ce presiune apasă pe hârtie, dacă poate să unească un şir de puncte. Cu prilejul desenării se priveşte câte detalii are desenul.
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Alegerea școlii
Se examinează competenţele matematice- se stabileşte cunoaşterea numerelor şi a valorii numerelor. Se întreabă câţi ani are, câţi va avea în anul următor. I se poate arăta
şi un desen în care sunt desenate mere şi se întreabă câte
există în imagine.
Se examinează competenţele lingvistice - în acest domeniu se urmăreşte modul în care copilul construieşte o
propoziţie, dacă este dezvoltată, cât este de expresivă, cât
este de bogată în detalii.
Se pun întrebări şi despre capacitatea de descurcare în
situaţii de fiecare zi (de ex.:
Ce facem când plouă? Cum știm ce anotimp este? Ce zi
urmează după miercuri?

Părintele/tutorele alege școala elementară pe care o va frecventa copilul lui. Școala are obligația de a înscrie toți copiii din
sectorul de domiciliu, iar copiii din afara sectorului vor fi admiși
în cazul în care unul dintre părinți depune o cerere până la 1 februarie anul în curs, iar școala dispune de locuri libere și aprobă
înscrierea.
Cele mai frecvente întrebări pe care le pun părinții/tutorii
sunt:

Atunci când se face
programarea testării, este
important să se explice părinților/
tutorilor în ce va consta testul. Părinții/

Cel mai important este ca părintele să vorbească cu
copilul despre testare ca despre un lucru pe care l-a făcut
deja, că este similar cu cele făcute la grădiniță, unde a desenat, a scris, a numărat și a vorbit despre diferite „lucruri”.
Și mai este important ca nimeni din familie să nu arate semne de îngrijorare și nelinişte.

tutorii trebuie să înțeleagă că acesta
verifică gradul de pregătire pentru
începerea școlii.

• La ce oră elevii de clasa I încep cursurile? Dacă există schimburi și cum alternează acestea?
•Dacă în şcoală există program prelungit şi care este programul de lucru?
• Câte clase I vor fi?
• Ce limbi străine se învaţă în școală?
• În ce mod se ocupă școala de siguranţa elevilor? Are școala supraveghere video și poliţist școlar?
• Dacă şcoala organizează procurarea manualelor și care este
procedura?
• Dacă sunt planificate excursii şi cursuri de recreaţie? În ce
lună sunt planificate și unde vor merge?
• Care sunt disciplinele opționale?
• Ce secții există în școală?
• Dacă în clasă există elevi care vor învăţa după un program
individualizat, indiferent că este vorba de un copil cu dizabilitate, un copil care este sărac sau un copil supradotat?

Organizați
Ziua Porţilor Deschise
înainte de înscrierea la școală.
Afişaţi un anunț și termene pe
site-ul școlii sau pe un panou accesibil
tuturor celor care vin la școală. În acest
mod, părinții/tutorii împreună cu copiii se
pot plimba prin școală, pot vedea spațiul:
sălile de clasă, sala de sport, curtea școlii,
sala de mese sau grupurile sanitare.
Prezentaţi-le activităţile extraşcolare şi
secţiile şcolare. Arătați-le realizările
copiilor. Răspundeți la toate
întrebările lor.

În fiecare primăvară,
școala primară își
deschide porțile pentru
părinți/tutori și viitorii elevi de
clasa I. Se organizează o serbare cu
participarea elevilor din clasele I-II.
Serbarea are loc într-o atmosferă
de carnaval și toți au ocazia de
a vedea toate încăperile
şcolii.
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Vara înainte de începerea școlii
Vara este timpul pentru odihnă și recreaţie. După înscrierea la școală, viitorul elev trebuie să continue jocurile
și distracția. În această perioadă este bine pentru copii să se
pregătească ușor pentru școală prin jocuri și diverse activități. Exersaţi formarea unor deprinderi de muncă prin joc și
desen. Încurajați independența - învățați copilul să se îmbrace și să se dezbrace singur, să lege șireturile, să se îmbrace
bine atunci când este frig, să aibă grijă de lucrurile sale și de
mediul înconjurător.

Bine ați venit la prima ședință cu părinții
Cel mai frecvent, şcolile organizează prima ședință cu
părinții la scurt timp după 1 septembrie. Acest lucru nu înseamnă că părinții nu pot solicita o convorbire cu învățătorul/ învățătoarea și înainte de întâlnire. Scopul primei
întâlniri este ca părinții și învățătorul / învățătoarea să se cunoască reciproc. Deseori, la întâlnirea respectivă participă
un psiholog/pedagog și directorul școlii cu scopul de a încuraja cooperarea părinţilor și iniţiativele lor pentru îmbunătățirea activităţii cu copiii. La prima ședință cu părinții se primesc informații importante legate de începutul anului școlar
și aceasta oferă posibilitate părinţilor de a pune toate întrebările pentru clarificarea unor nedumeriri.

În timpul
întâlnirii copilului
cu psihologul/pedagogul
este important ca părinții să fie
informați în legătură cu pregătirea
copilului pentru începerea școlii.
Sfătuiţi-i să vorbească pozitiv cu copilul
despre școală: că acolo îşi vor face noi
prieteni, că în școală vor învăța multe
lucruri interesante și că plecarea la
școală nu înseamnă că trebuie
să renunțe la jucăriile și
jocurile lor.

Dezvoltați
o atitudine
pozitivă față de școală.
Nu folosiți niciodată
școala drept o amenințare,
deoarece astfel veţi crea
o rezistență din partea
copilului.

Ce informații veți obține la prima ședință cu părinții:
• despre orarul şcolar;
•	dacă elevii de clasa I merg la şcoală în schimburi și cum alternează acestea;
•	informații legate de calendarul școlar–zile lucrătoare și nelucrătoare, vacanțe, sâmbete lucrătoare;
•	la prima ședință cu părinții, părinții/tutorii aleg disciplinele opționale (există discipline opționale obligatorii: educația cetăţenească și educația religioasă);
•	unii învățători dau părinților chestionare pentru a aduna informații suplimentare importante
despre elevi;
•	modul în care este organizat micul dejun pentru elevi și la ce preţ;
• cunosc regulamentul de ordine interioară al şcolii;
În
chestionarele pe
•	se alege un părinte care va fi membru al Consiliului reprecare le oferiţi părinților/
zentativ al părinților.
tutorilor la prima ședință cu
părinții, adăugați și o întrebare
în
legătură cu sferele de interes
Prima
ale acestora, hobby-urile și
ședință cu părinții
profesia lor. În baza datelor,
este momentul cel mai
puteţi planifica o activitate
potrivit pentru motivarea
interesantă împreună cu
părinților/ tutorilor și pentru
părinții/tutorii.
includerea lor în echipele școlare.
La următoarele şedinţe cu părinţii,
părinții/tutorii, membri ai unei
echipe şcolare, trebuie obligatoriu
să transmită concluziile,
recomandările și deciziile
luate în organele
şcolare.

La sfârşitul
fiecărui trimestru
sau semestru se ţin
şedinţe cu părinţii. Pentru
alte informații suplimentare
necesare există “ Porţile
Deschise”, ca termen special
în cursul săptămânii, când
se poartă convorbiri
individuale.

Vă propunem să
deschideți o grupă
închisă pe internet, pe o
rețea socială sau să postaţi
un afişier pe care veţi pune
informații pentru părinți/
tutori.
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Evaluarea în clasa întâi

La 1 septembrie, într-una
dintre școli se organizează o
serbare de bun venit pentru viitorii
elevi de clasa I și părinții lor. După
aceea urmează o ședință colectivă cu
părinții, la care se prezintă conducerea
școlii și serviciul psihopedagogic al
școlii. Apoi, părinții/tutorii elevilor se
repartizează pe clase şi au şedinţă
împreună cu învățătorul/
învățătoarea.

În scopul asigurării
unei siguranţe mai mari a
tuturor elevilor din școală, prin
intermediul Consiliului reprezentativ
al părinților, părinții elevilor de școală
primară au lansat iniţiativa de amplasare
a semafoarelor la trecerea de pietoni din
apropierea școlii. Consiliul reprezentativ
al părinților a sprijinit această inițiativă.
Prin amplasarea semafoarelor a
sporit siguranţa tuturor elevilor.

În înţelegere cu părinţii,
învățătoarea organizează
cursuri într-o școală primară, la care
invită periodic părinții/tutorii elevilor.
Ei îi informează despre preocupările și
profesia lor. În acest an școlar, elevii au avut
posibilitatea de a se familiariza cu munca unui
medic veterinar, jurnalist, pompier, cofetar. Pe
lângă asistarea părinţilor la oră, s-au organizat
și „întâlniri reale”, la care copiii au avut
ocazia să viziteze pe unul dintre acești
părinți la locul lui de muncă, pentru
a vedea cum arată ziua lui de
lucru.

Părintele unui elev
care cântă la trompetă
s-a oferit să înveţe elevii/
elevele interesate să cânte la
trompetă. Școala a organizat
o școală de iarnă a trompetei
pentru elevi/eleve, care
s-a desfăşurat în timpul
vacanței de iarnă.

Elevii/elevele de clasa întâi se evaluează descriptiv. Nota arată
progresul elevului la învățare. Prin nota descriptivă se exprimă ceea
ce au învățat elevii(de exemplu: a învățat să scrie literele de tipar, a
învățat operaţiile de calcul) şi la ce nivel. De asemenea, descrie angajarea elevului și progresul lui în raport cu perioada anterioară şi
indică în ce direcție trebuie să avanseze în continuare elevul. Conține comentarii pozitive legate de comportarea și conduita elevilor
(de exemplu: activ la oră, pune întrebări...).
Nota finală la disciplinele opționale, educaţia cetăţenească și
educația religioasă, poate fi: foarte bun, bun și suficient.

Faceţi
cunoscut părinților/
tutorilor „Regulamentul
privind evaluarea elevilor în
educaţia şi instrucţia primară”.
Prezentaţi-le modalitatea de evaluare
și explicați-le ce conține evaluarea
descriptivă în clasa I și ce conține
evaluarea numerică în alte clase.
Nu uitați să le amintiţi că și
comportarea se evaluează și
ce anume concret se
evaluează.

„Regulamentul
privind evaluarea elevilor
în educaţia şi instrucţia
primară” este un document
care reglementează evaluarea în
şcoala primară. Nu „traduceți”
notele descriptive în note
numerice.
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Calendarul școlar
Calendarul școlar este reglementat de către Ministerul Învăţământului, Ştiinței și Dezvoltării Tehnologice și el se publică în luna
iunie pentru anul școlar următor. Toate instituțiile de învățământ au
obligaţia să respecte calendarul. Anul școlar începe la 1 septembrie
și se încheie la sfârşitul lunii iunie anul următor. Acest calendar conține zilele lucrătoare și nelucrătoare, precum și vacanțele.

Implicarea părintelui/tutorelui în viaţa şi activitatea şcolii
Faceţi cunoscut părinților/tutorilor calendarul școlar valabil pentru anul școlar în curs
și postaţi-l pe site-ul
școlii.

Serviciul psihopedagogic
Serviciul psihopedagogic poate fi alcătuit din unul, doi, uneori,
Serviciul psihopedagotrei colaboratori de specialitate. Numărul de membri ai serviciului
gic trebuie să fie accesibil
depinde de capacitatea școlii. De obicei, serviciul este alcătuit din
fiecărui părinte/tutore. Mempsiholog și/sau pedagog și dacă este necesar, un membru poate fi
brii serviciului trebuie să fie preşi un logoped defectolog. Membrii acestui serviciu au sarcina de a
zenți la prima ședință cu părinții,
lucra cu elevii, dar și cu părinții/tutorii, precum şi cu colectivul şcola care fac cunoscute părinţilor/
lii. Munca lor este complexă și implică mai multe sarcini importante.
tutorilor domeniul lor de activiAdresaţi-vă pedagogului și/sau psihologului dacă aveți oricare
tate şi programul de lucru, în
dintre următoarele probleme:
caz că este necesar.
• stagnarea elevului la învăţare;
• adaptarea la mediul școlar;
•	acceptarea de către vârstnici și socializarea
Alături de învățăelevului/elevei în grupul acestora.
tor/învățătoare, serviciul psihopedagogic (psiholog, pedagog, logoped)
vă este un sprijin în educația şi instrucţia copilului.

Prin lege se prevede ca părintele/tutorele să participe la activitatea şcolii prin intermediul organelor şcolare, echipelor, activităţilor, dar se
apreciază în mod special autoiniţiativa părintelui. Prin angajarea în luarea deciziilor în şcoală, părintele/tutorele contribuie la îmbunătăţirea
calităţii şcolii.
Implicarea părintelui/tutorelui este de dată mai recentă în practica şcolii şi din această cauză este un domeniu delicat. De aceea, în această
broşură au găsit exemple de bune practici, care au sarcina să stimuleze cooperarea dintre şcoală şi părinte/tutore.

Echipele

Echipa de specialitate pentru educaţie incluzivă şi Echipa de sprijin suplimentar pentru copil/elev
„ Educaţia incluzivă asigură ca toţi copiii să frecventeze şcoala, să termine şcolarizarea şi să obţină o educaţie calitativă.”

UNICEF

Principiul de funcţionare al educaţiei incluzive este „ şcoală pe
măsura copilului ”.
Scopul acestei echipe şcolare de specialitate pentru educaţie incluzivă este avansarea învăţării, a dezvoltării şi socializării elevului/
elevei cu dizabilităţi de dezvoltare, a elevului talentat şi a copilului
din grupe vulnerabile. Recomandarea este ca în echipă să fie inclus
părintele/tutorele al cărui copil are nevoie de sprijin suplimentar.
Echipa de sprijin suplimentar pentru un anumit copil/elev o
constituie serviciul psihopedagogic, învăţătorul clasei sau institutorul specializat, dirigintele clasei, părintele/tutorele. La propunerea
părintelui copilului poate fi inclus însoţitorul personal al copilului şi
asistentul pedagogic.
Echipa de specialitate adoptă program de activitate pentru fiecare an şcolar, în care sunt prevăzute activităţile, titularii activităţilor
şi dinamica timpului de realizare.

Rolurile principale ale echipei şcolii sunt:
•	Analiza anului şcolar în curs, identificarea copiilor care au nevoie
de sprijin suplimentar;
• Adoptarea planului şi programului de activitate;
• Organizarea activităţilor în baza programului;
• Cooperarea cu Comisia Interministerială;
•	Acordarea de sprijin elevilor/elevelor în elaborarea şi aplicarea
individualizării, a planului educaţional individual ( IOP ),
urmărirea realizării şi evaluării;
•	Evaluarea realizării individualizării şi a planurilor de educaţie individuală a elevului;
•	Acordarea de sprijin suplimentar părinţilor/tutorilor elevului/
elevei, de sprijin pentru învăţare şi muncă;
•	Planificarea şi realizarea perfecţionării de specialitate a personalului didactic.
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Şcoala are obligaţia să ofere fiecărui
copil sprijin adecvat şi în acest mod asigură şanse egale pentru obţinerea maximumului propriu al copilului,
Planul educaţional individual (IPO3) este destinat elevilor talentaţi/dotaţi.
Copilul talentat/dotat este copilul care are capacităţi generale foarte dezvoltate sau capacităţi specifice şi talent (de ex. la matematică,
muzică, lingvistică ), care permit rezultate peste medie într-un domeniu concret.
Principiile activităţii cu copilul talentat sunt următoarele:
Crearea posibilităţii ca elevul/eleva să înveţe cercetând şi descoperind;
Aplicarea unor forme speciale de activitate: învăţarea pe echipe, învăţarea pe probleme, cursuri individualizate programate, participarea
la proiecte şcolare;
Oferirea posibilităţii copilului talentat de a participa cât mai
des la rezolvarea unor probleme complexe şi în aceasta să
se bucure de succes şi satisfacţie în muncă.
Convingerea elevilor/ elevelor că ideile lor
„neobişnuite” au valoare proprie.

Copiii care au nevoie de sprijin suplimentar sunt copiii cu
un larg spectru de dificultăţi individuale de învăţare, cu dizabilităţi de dezvoltare, cu invaliditate şi creştere într-un mediu sărac
şi nestimulativ. De asemenea, este important să se acorde ajutor suplimentar copilului care dovedeşte talent în unele domenii. Îndepărtarea barierei educaţionale se poate aborda la mai
multe niveluri diferite.
Planul educaţional individual (IOP) este un document prin
care se definesc sprijinele pentru elev/elevă. Este elaborat de
către educator/educatoare cu sprijinul părintelui, dirigintelui,
serviciului psihopedagogic şi al altor persoane şi specialişti care
cunosc copilul. IOP se bazează pe nevoile educaţionale ale copilului şi acesta poate fi:
•	Program în baza căruia se adaptează condiţiile, metodele de
activitate, materialele didactice, activităţile, personalul care
oferă sprijin, fără să se schimbe rezultatele scontate ale învăţării copilului (IOP1).
•	Program modificat, în care se planifică cu
Linia
precizie adaptarea rezultatelor educaţiei
telefonică
gratuită
şi instrucţiei în raport cu conţinuturile prepentru
părinţi/
tutori este
văzute şi adaptate pentru una, mai multe
SPRIJIN
PENTRU
EDUCAŢIE
sau pentru toate disciplinele (IOP2);
INCLUZIVĂ.
•	Program îmbogăţit şi lărgit pentru elevii
Prin apel la numărul de telefon 0800 100
talentaţi (IOP3);
12, se pot obţine informaţii cu privire la acte
Părinţii/tutorii elevului care are nevode lege şi normative care susţin educaţia
ie de sprijin au posibilitatea de a propune şi
incluzivă şi incluzia socială, cu privire la
de a participa la elaborarea planului educaţimăsurile de sprijin suplimentar pentru copil
onal individual (IOP) şi, dacă este necesar, de
şi familie şi la modalităţile de realizare
a propune colaboratori/colaboratoare extera acestuia, precum şi cu privire la
ne în echipa care se ocupă cu elaborarea plaliteratura utilă despre educaţia
nului educaţional individual, de asemenea,
incluzivă şi exemple de
aprobă aplicarea acestuia.
bunepractici.

Folosiţi
cunoştinţele şi
experienţele REŢELEI DE
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
www.mrezainkluzija.ora
Reţeaua este înfiinţată de către
Ministerul Învăţământului, Ştiinţei
şi Dezvoltării Tehnice. Membrii
reţelei dezvoltă, susţin şi
promovează cu succes
educaţia incluzivă.

Echipa de protecţie împotriva violenţei,
abuzului şi neglijării elevului
Orice copil are dreptul inviolabil la viaţă, iar statul este obligat să facă
tot ceea ce este posibil pentru a asigura supravieţuirea şi dezvotarea
Convenţia privind drepturile copilului
copilului
Violenţa se defineşte ca orice formă de comportament verbal sau neverbal
săvârşit o dată sau repetat, care are drept consecinţă vătămarea reală sau potenţială a sănătăţii, dezvoltării şi demnităţii.
Violenţa cuprinde diferite tipuri şi forme de comportament violent, abuz,
neglijare, tortură şi exploatare. Apare în cadrul relaţiilor între vârstnici, ca şi în
relaţia adulţi-copii, care include răspundere, încredere şi forţă. Programul de
protecţie a elevului/elevei împotriva violenţei are ca scop general îmbunătăţirea calităţii vieţii elevului/elevei în şcoală prin aplicarea măsurilor de prevenire, în scopul creării unui mediu sigur, şi a măsurilor de intervenţie în situaţiile în
care apar violenţa, abuzul şi neglijarea elevului/elevei.
Protecţia împotriva violenţei, abuzului, neglijării este prevăzută prin:
•	Legea privind bazele sistemului de educaţie şi instrucţie;
•	Regulamentul privind protocolul de procedură în instituţie ca răspuns la violenţă, abuz şi neglijare;
•	Protocolul special de protecţie a copilului şi elevului/elevei împotriva violenţei, abuzului şi neglijării în instituţiile instructiv-educative;
•	Regulamentul privind criteriile mai detaliate pentru identificarea formelor
de discriminare din partea angajatului, copilului, elevului sau terţului în instituţia de instrucţie şi educaţie.
Echipa de protecţie împotriva violenţei este alcătuită din directorul/directoarea şcolii, profesori/profesoare, reprezentantul părinţilor/tutorilor şi reprezentanţii elevilor/elevelor din clasele superioare ale şcolii.

Conform Regulamentului privind
protocolul de procedură în
instituţie ca răspuns la violenţă, abuz şi neglijare, există trei niveluri, câteva tipuri de violenţă
şi abuz: fizică, psihică, socială,
sexuală şi agresiunea pe
internet.
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Prin program este prevăzut ca echipa să desfăşoare următoarele activităţi:
• Adoptarea Programului de protecţie împotriva violenţei, abuzului şi neglijării elevului/elevei, care constituie parte integrantă din Planul anual de activitate a instituţiei;
• Organizarea activităţilor în baza programului;
•	Urmărirea stării de securitate în instituţie, reacţia corectă şi la timp oportun în cazurile de violenţă de gradul doi şi trei;
•	Acordarea de sprijin colegilor în acţiunea de prevenire şi de reacţie în cazurile violenţei de gradul întâi;
• Ţinerea evidenţei şi documentaţiei corespunzătoare;
• Evaluarea realizării calităţii muncii efectuate pe echipă;
•	Planificarea şi realizarea perfecţionării de specialitate a personalului didactic.
Linia telefonică gratuită pentru victimele violenţei este 0800-200-201. SOS
este linie deschisă în fiecare zi între orele 8.30 - 16.30, iar în afara acestui program, apelurile se înregistrează pe robotul telefonic automat. Apelurile sunt
gratuite şi anonime. Linia telefonică funcţionează în conformitate cu protocolul
privind denunţarea actelor de violenţă în şcoli.
Celui care denunţă violenţa i se pun următoarele întrebări: unde şi când
a avut loc violenţa, dacă a fost anunţată administraţia şcolii, inspectorul şcolar
orăşenesc şi se dau indicaţii cum să se procedeze. De asemenea, persoanele se
trimit la instituţiile competente.
Pagini web utile:
www.sbn.rs, www.mpn.rs,
www.kliknibezbedno.rs,
www.netpatrola.rs
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Echipa de autoevaluare
La şedinţa cu părinţii,
tatăl unei eleve a propus să se ţină o prelegere pe
tema protecţiei împotriva agresiunii pe internet. Cu ajutorul lui,
prelegerea a fost ţinută de către
Direcţia de Combatere a Crimei Ciberneticii de la Ministerul Afacerilor Interne.

Faceţi
cunoscute părinţilor/tutorilor drepturile şi obligaţiile, precum şi regulamentul de ordine interioară a
şcolii. Oferiţi-le informaţii cu privire la protocoalele şi legile în vigoare şi la procedura de denunţare şi
de comportare în cazul în care
elevul/eleva este supusă violenţei.

Autoevaluarea/evaluarea este o metodă prin care se apreciază practica şi munca proprie, pornind de la o analiză a ceea ce şi cum a fost
realizat. Scopul autoevaluării este îmbunătăţirea calităţii activităţii
şcolii.
Există trei întrebări fundamentale pe care se bazează procesul de
autoevaluare/evaluare a calităţii activităţii şcolii:
• Cât de bună este şcoala noastră?
• Cum ştim acest lucru?
• Ce trebuie să facă să fie mai bună?
Răspunsurile la toate aceste întrebări le dau profesorii/profesoarele, părinţii/tutorii şi elevii/elevele, precum şi directorul şcolii.
Autoevaluarea/evaluarea poate fi totală sau parţială. Dacă autoevaluarea este orientată pe o anumită întrebare sau problemă, atunci
se hotărăşte să se facă evaluarea unor domenii cheie. Prin autoevaluarea parţială se face o analiză detaliată a unor aspecte ale activităţii şcolii, pentru a se pune accent pe îmbunătăţirea acestora.
Autoevaluarea/evaluarea totală se face pentru a se obţine imaginea
completă despre activitatea şcolii.

Autoevaluarea/evaluarea nu este doar o metodă de apreciere a calităţii şi analizei datelor, ci este un proces care se desfăşoară în mai
multe faze şi activităţi:
•	Discuţii purtate într-un cerc cât mai larg, analiza situaţiei din
şcoală;
• Alegerea domeniilor cheie şi a domeniilor de evaluare;
• Examinarea situaţiei actuale în domeniile cheie alese;
• Identificarea părţilor forte şi slabe;
• Elaborarea planului pentru înlăturarea lipsurilor constatate;
• Aprecierea rezultatelor activităţilor planificate
Ce evaluăm?
Pentru a analiza calitatea activităţii şcolii, este important să se gândească la condiţiile în care funcţionează şcoala, la procesele care se
desfăşoară în şcoală şi la produsele, finalităţile şi rezultatele pe care
le obţine şcoala.
Calitatea activităţii instituţiei se evaluează în următoarele domenii:
•	Programul şcolar de activitate şi Programul anual de activitate
al şcolii;
• Predare şi învăţare
• Rezultatele educaţionale ale elevilor
• Sprijin pentru elevi
•	Etos şcolar ( relaţii de respect, colaborare, atmosferă generală
în şcoală)
• Organizarea activităţii şcolii şi conducere
• Resurse
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Părintele/tutorele, ca partener indispensabil al şcolii, prin includerea în procesul de autoevaluare/evaluare, asigură posibilitatea de a
contribui la crearea imaginii reale şi obiective a şcolii, de a lua hotărări şi de a întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea acesteia.
Cu ocazia autoevaluării/evaluării activităţii şcolii, părinţii/tutorii apreciază şi munca proprie şi includerea în echipe, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, Clubul părinţilor şi profesorilor, angajarea individuală. Rezultatele autoevaluării arată unde includerea părinţilor a
fost reprezentată şi calitativă, dar şi unde trebuie să fie îmbunătăţită.
Autoevaluarea/evaluarea calităţii activităţii şcolii este o obligaţie legală şi, în acelaşi timp, este şi o stimulare pentru toţi actorii vieţii şcolare de a-şi asuma responsabilitatea pentru munca şi dezvoltarea proprie. Aceasta nu este singura formă de apreciere a muncii, dar este o
bază pentru alte tipuri de evaluare.
În cadrul Echipei de autoevaluare, părinţii/tutorii împreună cu ceilalţi membri/membre ale echipei se îngrijesc de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative a instituţiei, urmăresc realizarea programului de instrucţie şi educaţie, se îngrijesc de realizarea
obiectivelor şi standardelor rezultatelor obţinute, evaluează rezultatele activităţii profesorilor/profesoarelor şi a colaboratorilor de specialitate, urmăresc şi stabilesc rezultatele activităţii elevilor/elevelor şi a adulţilor, întreprind măsuri pentru coordonarea uniformă a activităţii cu
elevii/elevele şi adulţii în procesul de instrucţie şi educaţie şi rezolvă alte probleme de specialitate ale activităţii instructiv-educative.
Cu ocazia evaluării externe a calităţii activităţii şcolii de către consilierii Ministerului Învăţământului, părinţii vor fi incluşi în discuţii şi prin
aceasta li se oferă posibilitatea de a-şi exprima părerea în legătură cu ce este bine şi ce trebuie să se schimbe. Părerea lor este foarte importantă şi se ia în considerare în momentul acordării calificativului pentru calitate.
Autoevaluarea se consideră a fi o
intervenţie importantă în şcolile, spre
exemplu, din Marea Britanie. Aceasta
permite şcolii o examinare mai clară a
imaginii pe plan mai larg şi aprecierea în
comun, din perspective diferite, a activităţii şcolii în perioada precedentă, iar în
baza datelor, elaborarea planului strategic de dezvoltare a şcolii (planul de dezvoltare). Acest tip de evaluare se realizează la fiecare patru ani şi subînţelece
colectarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante, pentru a se examina în
comun situaţia actuală din anumite un-

ghiuri, incluzând toţi actorii- copii, părinţi, profesori şi management, fapt care
permite definirea prioprităţilor şi obiectivelor pentru perioada următoare. În
acest proces de planificare (dezvoltare)
strategică, pe care îl gestionează şcoala, implicarea părinţilor este de un interes cheie.
Metodologia subînţelege realizarea
activităţilor în câţiva paşi: colectarea datelor conţinute în rapoartele şcolii (rapoarte anuale, rapoarte privind activitatea echipelor, date comparative pe ani,
etc.), apoi colectarea opiniilor persona-

lului didactic, ale părinţilor şi elevilor, aprecierea de
către aceştia a rezultatelor obţinute în cursul anilor
precedenţi. Şcoala angajează un consultant extern
pentru politica educaţională, care analizează datele
colectate şi asigură o înţelegere mai clară a rezultatelor în raport cu politica naţională britanică (AusVels şi NAPLAN) în perioada precedentă, precum şi înţelegerea rezultatelor şi aşteptărilor din perspectiva
diverşilor actori incluşi în procesul educaţional.
Participarea părinţilor- în cursul elaborării noului plan strategic al şcolii, părinţii au participat considerabil în câteva moduri, în diferite faze ale procesului. Părinţii angajaţi în activitatea Consiliului şcolar
au avut acces la date relevante în cursul procesului de elaborare a planului strategic şi au fost incluşi
nu numai în faza de analiză a situaţiei şi de stabilire
a priorităţilor, ci şi în cadrul discuţiilor privind dezvoltarea planurilor naţionale de educaţie (NAPLAN).
Ceilalţi părinţi au fost incluşi în două faze - în cursul
colectării datelor în prima fază a procesului şi în cursul stabilirii priorităţilor şi elaborării planului. În cursul primei faze, chestionarul prin care au fost colectate datele a fost lărgit cu întrebări, cum ar fi: „Ce
este bun în şcoala noastră?”, „Ce activităţi ale şcolii
apreciaţi în mod special (practici bune)?”, „După părerea dvs., există ceva ce ar trebui adăugat sau eliminat din programele noastre actuale?”, „ Când copilul
termină şcoala primară, ce consideraţi că trebuie să
ştie obligatoriu/să înveţe sau să aibă experienţă?”. În
faza a doua, în cursul procesului de consultări, s-au
organizat grupe mici de „dezbatere publică”, în care
părinţii au fost informaţi despre priorităţile stabili-

te şi despre planul strategic propus de dezvoltare a
şcolii.
Beneficiul implicării actorilor în procesul de autoevaluare/dezvoltare a planului strategic (de dezvoltare) al şcolii – Vorbind despre beneficiile implicării tuturor actorilor în procesul de autoevaluare şi
dezvoltare a planului strategic (de dezvoltare), Managementul şcolii subliniază că în acest mod s-a consolidat considerabil activitatea şcolii îndeosebi în domeniul dezvoltării unui climat de respect reciproc şi
de parteneriat în special între şcoală-părinţi-comunităţi locale. Implicarea a oferit posibilitatea de a
identifica şi de a sărbători multe succese, dar şi de
a se gândi creativ la posibilităţile şi oportunităţile viitoare pentru dezvoltarea în continuare. Punând accent pe rezultatele evaluării grupurilor de elevi şi entităţi individuale- profesor şi părinte, acest proces a
permis gruparea copiilor pe echipele pentru care se
creează programe/modalităţi de acces la învăţare,
care duc la cele mai bune rezultate.
Într-un asemenea proces de autoevaluare, beneficiul nu a constat numai în examinarea sistematică a părţilor forte şi slabe, ci şi în alegerea bine
gândită a priorităţilor şi în elaborarea planului de intervenţie. Cel mai important este că prin acest proces, toţi actorii devin mai abili în înţelegerea celui
mai bun interes al copilului în educaţie, iar angajaţii
dobândesc abilitate în manipularea şi analiza datelor
disponibile, care se pot folosi în activitatea de predare şi însuşire a materiei, ceea ce a dus la îmbunătăţirea rezultatelor învăţării elevilor.
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Activul de specialitate pentru planificarea dezvoltării
Planul de dezvoltare al şcolii este un document strategic, prin care se stabilesc obiectivele dezvoltării şcolii pe o perioadă de trei până la cinci ani.
Răspunde la următoarele întrebări:
• Cum este şcoala acum?
• Cum dorim să fie şcoala?
• Cum vom obţine acest lucru?
• Cum vom şti că am obţinut acest lucru?
Planificarea de dezvoltare a şcolii este coordonată de către Activul pentru planificarea dezvoltării şcolii. Acest activ este alcătuit din preşedintele/preşedinta Consiliului reprezentativ al părinţilor, profesor/profesoară, colaborator/colaboratoare de specialitate, elevul din Parlamentul elevilor şi reprezentantul
autoguvernării.
Activităţile activului sunt următoarele:
•	elaborarea, gestionarea, urmărirea procesului de planificare a dezvoltării
şcolii;
• elaborarea Planului de dezvoltare;
•	elaborarea propunerii proiectului prin care se realizează obiectivele planificate ale dezvoltării;
• urmărirea realizării Planului de dezvoltare;
•	colaborarea cu Activul pentru programul şcolar şi comisia pentru Programul anual de activitate al şcolii, în scopul conformării celor două documente
•	informarea colectivului, părintelui/tutorelui şi a Consiliului şcolar cu privire la realizarea Planului de dezvoltare.
•	Organizarea evaluării calităţii de realizare a planului de dezvoltare.
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De
câţiva ani, o şcoală din Palilula organizează Târgul meseriilor tradiţionale.
În acea zi, elevii, profesorii şi părinţii au posibilitatea să cunoască numeroase meserii (bombonar, fierar, brutar,
măcelar, legător de cărţi, lăcătuş, croitor,
pantofar, etc.). La aceste activităţi participă părinţii/tutorii, rude (bunici, mătuşi) ale elevului/elevei care se
ocupă cu unele dintre aceste
meserii.

Mama
unui eleve din clasa I a propus învăţătoarei să
organizeze o secţie de alpinism.
Pentru că mama este membru activ al
societăţii alpiniştilor, a participat la înfiinţarea secţiei, astfel că la şedinţa cu părinţii
a prezentat părinţilor/tutorilor ideea şi modul de realizare a acestei activităţi. În cursul
anului şcolar, elevii/elevele, părinţii/tutorii şi învăţătoarea au realizat câteva activităţi de petrecere în natură, care
au avut caracter educaţional
şi distractiv.

Membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor din clasele I şi II ale unei şcoli au luat iniţiativa de
îmbunătăţire a condiţiilor şi calităţii alimentaţiei pentru copiii incluşi în programul prelungit
al şcolii. Au făcut o mică investigaţie în legătură cu
ceea ce nu sunt mulţumiţi părinţii în privinţa hranei pe
care o primesc copiii. Împreună cu managementul şcolii
şi expertul pentru achiziţii publice, au organizat o licitaţie
care a inclus toate condiţiile pe care părinţii le-au considerat ca fiind importante, dar care sunt în conformitate
cu procedurile care reglementează regimul de alimentaţie al copiilor în instituţiile de învăţământ. După
finalizarea alegerii ofertantului de alimente, la
care a participat Consiliul, părinţii au inclus
reprezentantul lor în grupul de urmărire a calităţii serviciilor.

Membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor dintr-o şcoală au luat iniţiativa de amenajare a curţii
şcolii, pentru ca acest loc să fie mai frumos şi
mai plăcut pentru copii. Au pictat pereţii, au sădit
pomi şi au instalat câteva bănci. Într-un colţ al curţii,
pentru copiii din clasele inferioare au amenajat „clasa în aer liber”- au pictat spaţiul pentru diferite jocuri
(„Nu te supăra, omule”, şah, „Şotron”), care se pot practica în timpul orelor de educaţie fizică, dar şi după terminarea acestora. La iniţiativa Consiliului reprezentativ al
părinţilor, a fost contactată şi comunitatea locală pentru îmbunătăţirea iluminatului în orele serii. Toate
acestea s-au făcut în cadrul programului de prevenire a violenţei asupra elevilor şi de promovare a dezvoltării unui stil de viaţă
sănătoasă.
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Consiliul reprezentativ al părinților
Consiliul reprezentativ al părinților este un organ consultativ și este alcătuit dintr-un părinte/tutore din fiecare clasă din școală. Consiliul reprezentativ al părinților analizează problemele calităţii activităţii şcolii, condițiile de
muncă și de învățare, siguranţa elevilor, documentele școlare, participă la
propunerea disciplinelor opționale și alegerea manualelor, analizează folosirea cu destinaţie a donațiilor și activitățile extrașcolare, aprobă programul
și organizarea excursiilor, analizează și alte probleme actuale legate de activitatea școlii.

Cluburile părinților și profesorilor
Cluburile părinților și profesorilor reprezintă grupuri alcătuite din părinți
și profesori interesați să se implice mai activ în crearea și realizarea programelor care oferă sprijin pentru toți participanții activi în procesul educațional
- elevi, părinți și profesori. Cluburile sunt unități operative care permit participarea directă a profesorilor și a părinților, care răspund rapid și eficient la
nevoile diverşilor participanţi în domeniul educației, organizează și realizează activități/inițiative concrete și în acest mod contribuie la dezvoltarea cooperării de calitate între școală și părinți.
Acționând ca asociație non-formală, Clubul permite o organizare mai flexibilă și mai eficientă și realizarea unui număr mare de inițiative, decât a fost
cazul în practică cu Consiliul reprezentativ al părinților. În acest fel, Clubul devine „mâna prelungită” pentru realizarea activităților Consiliului reprezentativ al părinţilor/Echipelor de cooperare cu familia.

“ Ghid
pentru Consiliul reprezentativ al părinților” ” este o publicație
în care puteţi să citiţi mai multe
despre acest organ şcolar.
http://opd.org.rs/resurs-paket/
materijali-razno/edukativnebrosure/Vodic%20kroz%20
savet%20roditelja.pdf

Domeniul de activitate al Clubului părinților și profesorilor subînţelege următoarele:
•	examinarea nevoilor și intereselor diverşilor participanţi în educație
(părinți, profesori și studenți) pentru un anumit sprijin, acordând o
atenție deosebită înțelegerii tuturor barierelor care există în cooperarea între părinte-școală (efectuarea de cercetări privind modul în
care părinții văd profesorii în procesul educațional și, invers, purtarea de discuţii privind modul de perfecţionare a cooperării pe anumite teme, ce abilități lipsesc, etc.).
•	crearea de programe educaționale, școlare (de exemplu, participarea la ore) și extraşcolare, precum ar fi: diverse activități în domeniul
sportului, științei, culturii, protecției mediului, sănătății și securităţii,
etc.- pe toate temele importante atât pentru elevi, cât și pentru părinți și profesori;
•	dezvoltarea inițiativelor de îmbunătăţire a organizării vieții în școală
– a mediului școlar și a condițiilor în școală;
•	marcarea/identificarea programelor/inițiativelor importante, a asociațiilor etc. în comunitatea locală și pe plan mai larg (la nivel internațional), cu care trebuie să se dezvolte parteneriat/cooperare;
•	colectarea fondurilor pentru programe/inițiative care se desfăşoară
în școală;
•	informarea cu regularitate a Consiliului reprezentativ al părinților,
Consiliului profesorilor, echipelor școlare despre activitățile desfăşurate (participarea la şedinţe periodice, elaborarea de rapoarte periodice, etc.).
•	informarea cu regularitate a părinților, profesorilor și elevilor despre
activitățile planificate și implementate (site-ul școlii, campanii, info
puncte, revista școlii, etc.).

Până
în prezent,
aproximativ 50 de
școli din 11 orașe au inclus
Cluburile părinților și profesorilor
în planurile anuale de activitate a
școlii. Dacă doriți să implementaţi
o inițiativă similară și în școala
dumneavoastră, contacte și
sprijin puteţi găsi pe site-ul
www.obrazovanje.org
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Părinții copiilor de clasa I a unei școli din Belgrad
au identificat ca o provocare importantă lipsa unor
programe calitative şi accesibile din punct din vedere
financiar pentru copii în timpul vacanței de vară, care
ar permite, în acelaşi timp, supravegherea copiilor în
timpul orelor de muncă ale părinţilor. Ca o perioadă
deosebit de problematică a fost identificată perioada
până la sfârșitul lunii iunie, când, de cele mai multe
ori, părinţii nu au posibilitatea să asigure supravegherea copiilor și nici nu pot să-şi ia concediu. Ca răspuns
la această necesitate, în cooperare cu școala, părinții
au lansat inițiativa Odihnă activă/timp liber activ pentru copii și au organizat un program de două săptămâni în a doua jumătate a lunii iunie. Școala a asigurat folosirea tuturor încăperilor necesare (săli de clasă,
holuri, săli de sport, terenuri de sport în curtea școlii,
etc.), iar părinții au creat un program bazat, în cea mai
mare măsură, pe participarea voluntară a părinților și
a profesorilor.
Pe parcursul acestor două săptămâni, 25 de copii
au avut posibilitatea de a participa la:
•	ateliere de creaţie - ateliere de origami, muzică și teatru;
•	activităţi sportive - gimnastica de dimineață,
plimbări și jocuri sportive în natură;
•	excursii educative - vizita la Grădina Botanică, vizite de o zi la Sremski Karlovci, în colaborare cu Centrul Ecologic pentru Tineret
“Radulovački”, și la rezervatul natural special “Obedska bara”;
•	vizită la diferite programe educaționale,

care se realizează în Belgrad – atelier de o zi
la locul de distracţie “Kamičak” - “50 de țări
în 50 de zile”, etc.
Programul a oferit un sprijin important părinților,
asigurând o ofertă educațională de calitate, la un preț
minim. Copiii au avut ocazia să dobândească competențe, dar și să cunoască colegi din diverse clase şi să
lege prietenii, ceea ce este un lucru important pentru
prevenirea agresiunii între copii. Managementul școlii, profesorii și părinții recunosc beneficiile participării comune; părinții recunosc școala ca sprijin, iar profesorii și managementul școlii recunosc resursele pe
care părinții le pot asigura. Rezultatul este înfiinţarea
Clubului părinților și profesorilor, care reunește aproximativ 30 de profesori și părinți.
Părinții unei școli mari din Serbia au recunoscut
că este necesar să coopereze mai mult între ei pentru
a sprijini activitatea școlii. Pentru a se cunoaşte mai
bine şi a crea o altfel de atmosferă în școală, au organizat diferite evenimente, cum ar fi “Expoziția animalelor de companie”. Într-o sâmbătă, școala a fost un
loc de întâlnire pentru copii, părinți, profesori și animale de companie, într-o atmosferă complet diferită, festivă. În timpul acestui eveniment, copiii și părinții au pregătit și o expoziție cu vânzare
de diverse lucruşoare confecţionate de
ei, prăjituri, băuturi (cafea și ceai)
și astfel au strâns fonduri pentru
îmbunătățirea activităţii școlii și a
programelor care se realizează în
școală.

Consiliul de administrație al școlii
Consiliul de administrație al școlii este organul de conducere al școlii, care contribuie la calitatea școlii
din punctul de vedere al planificării, stabilirii politicii școlare (inclusiv a regulilor școlare), al supravegherii activităţii școlii și al tragerii la răspundere a cadrelor didactice pentru rezultate.
Consiliul de administrație al școlii are în total nouă membri și este format din trei reprezentanți/reprezentante ale comunității locale, trei reprezentanți/reprezentante ale cadrelor didactice și trei reprezentanți
ai Consiliului reprezentativ al părinților. La ședințele Consiliului de administrație al școlii, fără drept de vot,
participă și: directorul/directoarea școlii, un reprezentat al Parlamentului elevilor, un reprezentant al sindicatelor și secretarul școlii în calitate de grafier. Mandatul Consiliului de administraţie al şcolii durează patru
ani. Membrii Consiliului de administraţie al şcolii sunt propuși din rândurile angajaților de către Consiliul cadrelor didactice, iar din rândurile părinților, membrii sunt propuși de către Consiliul reprezentativ al părinților, prin vot secret.
Atribuţiile Consiliului de administraţie al şcolii sunt următoarele:
• Adoptarea Statutului școlii, a regulilor de conduită în școală și a altor acte cu caracter general;
•	Aprobarea raportului privind realizarea programului şcolii, a planului de dezvoltare sau a planului anual
de activitate a școlii, precum și aprobarea rapoartelor privind evaluarea și autoevaluarea;
• Aprobarea organizării și sistematizării activităţilor;
•	Examinarea respectării principiilor generale, a realizării obiectivelor educației şi instrucţiei și a standardelor realizărilor;
•	Întreprinderea de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de realizare a activităţii instructiv-educative;
•	Adoptarea planului de perfecţionare de specialitate a angajaților sau adoptarea raportului privind realizarea acestuia;
• Adoptarea planului financiar al instituției, în conformitate cu legea;
• Anunță concurs și alege directorul/directoarea;
• Acordă premii elevilor/elevelor şcolii ;
• Îndeplinește şi alte atribuții, în conformitate cu legea, cu actul de constituire și statutul.
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Parteneriat pentru Educație
Fundația pentru o Societate Deschisă și UNICEF au lansat proiectul “Înfiinţarea Asociației Naționale a Profesorilor și Părinților - Parteneriat pentru Educație”, destinat profesorilor și părinților, cu scopul de a promova și stimula asocierea acestora, pentru a putea iniţia mai eficient schimbări în sistemul de educaţie şi a rezolva problemele care devin tot mai complexe în societatea contemporană. Proiectul are drept scop consolidarea și creșterea influenței părinților și profesorilor asupra
politicii educaționale și participarea lor la procesul de luare a deciziilor, cooperarea între școală și familie, cu accentul pus
pe calitatea participării și a relațiilor care se stabilesc. Intenția este de a dovedi în practică modul în care cooperarea între profesori-părinţi şi parteneriatul pot fi utile pentru copii, pentru procesul educațional și obținerea de rezultate. De aceea, proiectul “Parteneriat pentru Educație” are rolul de a reuni pe toți cei care doresc o schimbare și care au energie și cunoștințele necesare pentru a influența adecvat asupra procesului educațional și asupra factorilor de decizie prin activitatea
portalului obrazovanje.org și prin asocierea profesorilor și părinților, în primul rând, prin intermediul Cluburilor locale și
școlare ale părinților și profesorilor, precum și prin înființarea Asociaţiei Naționale a Profesorilor și Părinților.
Proiectul se realizează în mai multe etape, cea mai importanta fiind înfiinţarea Cluburilor locale ale părinților și profesorilor în 11 orașe: Belgrad, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Sečanj, Loznica, Čačak, Kraljevo, Leskovac, Niš şi Novi Pazar. Cluburile au lucrat la elaborarea în comun a răspunsurilor pe teme cum ar fi: combaterea agresiunii între copii, îmbunătățirea calității educației informale, ridicarea nivelului de siguranță a copiilor în școli, introducerea unor cursuri interactive și
multidisciplinare prin parteneriat, în care părinții reprezintă o resursă pentru școală. De asemenea, în cadrul proiectului se
prevede înființarea Cluburilor școlare ale profesorilor și părinților, care împreună vor îmbunătăți condițiile de activitate în
școală și calitatea educației.
Portalul obrazovanje.org va servi drept loc important de informare a profesorilor, directorilor, colaboratorilor de specialitate și a părinților din Serbia despre noţiuni fundamentale, despre cele mai importante documente, legi, cercetări și
teme în domeniul educaţiei din secolul 21. Pe acest portal, părțile interesate pot să discute despre toate aspectele activităților educaționale, dar şi să facă schimb de opinii și de exemple de bune practici și să propună inițiative pentru îmbunătățirea calității educației. În conținuturile din domeniul educației se vor introduce toate noutăţile și schimbările în acest domeniu, fie că se referă la o lege nouă, un act normativ, fie la exemple de practivi bune sau rele.

Alăturaţi-vă nouă și înregistrați-vă pe portal pentru a deveni o parte a acestei inițiative!
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