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1. Prezentarea conceptului
Ghidul „Profesor și Părinte AZI”
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Instrument creat în beneficiul COPILULUI ce presupune formarea
continuă a cadrelor didactice privind îmbunătăţirea relației
profesor-părinte.
Ghidul este structurat în trei părți:
1. Organizarea eficientă a ședințelor cu părinții
2. Învățarea și însușirea metodelor de abordare a tipologiilor
diferite de comportament
3. Consilierea individuală a părinților
Distribuție ghid: la nivel național către toate unitățile acreditate de învățământ preuniversitar
din țară  17.626
În cadrul acestui program, o componentă importantă este cursul „Profesor și Părinte Azi”, care a
obținut anul acesta acreditarea Ministerului Educației Naționale, Nr. 3161/13.02.2019. Astfel,
Asociația ProActa Edu a devenit un furnizor acreditat de servicii al MEN.
www.profesorsiparinteazi.ro
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2. Obiective
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Instrumentele și abilitățile noi de comunicare pe care
profesorii le vor folosi în relația cu părinții în mod
personalizat vor contribui la:
 Creșterea atitudinii pozitive față de școală și reducerea ratei
de abandon școlar
 Creșterea coeziunii de grup, începând cu modelul „AdultAdult” către grupul „Copil-Copii”
 Posibilități crescute de a integra situațiile de C.E.S. sau
vulnerabilitate
 Mii de copii sprijiniți prin intermediul cadrelor
didactice care vor dobândi noi posibilități suportive și noi
resurse
O societate mai sănătoasă și mai frumoasă!
www.profesorsiparinteazi.ro
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3. Beneficiarii proiectului
Beneficiarii direcți* - cadrele didactice din mediul
preuniversitar din România
 54.257 profesori din licee
 5.368 profesori din școlile gimnaziale
 2.702 învățători din școlile primare
 34.720 educatori din grădinițe

* numărul beneficiarilor - conform Raportului privind starea învățământului pre-universitar din
România 2017-2018, publicat de Ministerul Educației Naționale:
https://www.edu.ro/rapoarte-publice-periodice
www.profesorsiparinteazi.ro
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3. Beneficiarii proiectului
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Beneficiari indirecți* – Elevii și părinții lor din
învățământul preuniversitar:
 637.706 elevi din licee
 725.202 elevi din școlile gimnaziale
 944.170 elevi din școlile primare
 521.161 copii din grădinițe
 4.350.000 - părinții elevilor din învățământul pre-universitar

* numărul beneficiarilor (elevi și copii) - conform Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 2017-2018, publicat de Ministerul Educației Naționale:
https://www.edu.ro/rapoarte-publice-periodice
www.profesorsiparinteazi.ro
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4. Impactul noului model
propus pentru
şedinţele cu părinţii
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În prezent 170 de profesori din școli și licee din București, Ilfov
și Bacău au fost instruiţi și aplică noul model de abordare a
şedinţelor cu părinţii.
Peste 80 % dintre profesori și-au îmbunătățit abordarea în ceea
ce privește relația cu părinții, prin organizarea ședintelor și prin
consilierea individuală acordată.
* Informații detaliate despre situațiile cu care s-au confruntat și despre modul în care au aplicat
metodele învățate la curs, se regăsesc în fișele completate pe care le putem pune la dispoziție,
dovezi clare ale aplicabilității și efectelor pozitive ale cursului la care aceștia au participat.

www.profesorsiparinteazi.ro
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5. Promovarea proiectului
Etapa 1.
Organizarea conferinței de
lansare

Etapa 2.
Promovarea în medii online
și offline – caravana prin țară

Lansare - conferință și întâlnire interactivă cu directorii* din liceele, școlile și
grădinițele din București și județul Ilfov. Participanţii vor fi formaţi din:
reprezentanţi MEN, inspectorate școlare județene, directori de şcoli,
federaţii şi asociaţii pentru părinţi şi profesori atât din mediul privat, cât şi
de stat, mass-media.
Caravana prin țară, în toate județele din România sub forma conferințelor cu
directori**, consilieri școlari, inspectori școlari, reprezentanți MEN, federaţii
şi asociaţii pentru părinţi şi profesori atât din mediul privat, cât şi de stat,
mass-media. Această etapă cuprinde și printarea ghidului pentru toate
unitățile de învățământ preuniversitar: 109600 exemplare.
*856 directori, conform SIIR – Sistemul informatic integrat al învățământului din România:
https://www.siiir.edu.ro/carto/
**16760 directori, din 40 de județe, conform SIIR: https://www.siiir.edu.ro/carto/
www.profesorsiparinteazi.ro
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