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 Școala funcţionează într-un context social larg, complex alcătuit din societatea 
globală, constitută ca sistem social global (naţional, statal). Influenţele 
contextului social global asupra instituţiilor de învăţământ se materializează în: 
finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturi ale disciplinelor, 
modul de organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, reglementări 
de ordin juridic şi administrative.

 Pe de altă parte, şcoala funcţionează într-un context social imediat, într-o 
comunitate locală şi zonală, care furnizează elevii dar care are un set de 
aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă. 

 Din punctul de vedere al beneficiilor pe care le aduce, parteneriatul poate fi 
definit ca o modalitate eficientă în realizarea reformei managementului fie 
prin schimbarea practicilor manageriale, fie prin schimbarea modului în care 
sunt abordate problemele publice, astfel încât soluţionarea lor să devină 
fezabilă prin parteneriat. Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi 
folosirea resurselor locale la nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse 
externe pentru rezolvarea problemelor comunitare.



 Cel mai natural mod de a privi şcoala este ca făcând parte din mediul 
economic şi socio-cultural al comunităţii. Şcoala nu îşi poate realiza potenţialul 
total fără sprijinul comunităţii. Pe de altă parte, însă, comunitatea are nevoie 
de şcoală nu doar pentru a-i educa tinerii, ci şi pentru a sprijini învăţarea 
permanentă a adulţilor. Şcoala este un element esenţial al comunităţii prin 
resursele umane pe care le are, dar şi prin resursele materiale (dotări, 
echipamente, bibliotecă, spaţii destinate activităţilor de învăţare). O şcoală 
responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii.

 Din perspectiva educaţiei, observăm că fiecare comunitate este un loc care se 
constituie într-un laborator de învăţare bogat echipat. Copiii sunt cetăţeni 
tineri a căror educaţie şcolară este menită să contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în comunitate. Şcoala are tendinţa de a transmite acele produse 
ale gândirii umane care au dobândit în cadrul disciplinelor de studiu statutul 
de cunoaştere, care este propusă tinerilor în vederea socializării lor. 
Cunoaşterea presupune învăţare, iar şcoala este o instituţie unde se învaţă, 
deci şcoala este o instituţie a cunoaşterii. Cunoaşterea potenţează forţele 
individuale şi comunitare ale acţiunii şi construcţiei sociale; ea înseamnă 
putere, atât a minţii cât şi a acţiunii dirijate, iar şcoala este principala instituţie 
a transmiterii/reproducerii cunoaşterii şi implicit a distribuţiei puterii în 
societate.



 Educaţia este responsabilitatea întregii comunităţi educative, nu doar a
cadrelor didactice. Familia şi comunitatea au dreptul şi obligaţia să se implice
în educaţia tinerilor şi pot contribui în diverse modalităţi la realizarea
procesului instructiv-educativ, mai ales pentru că ele cunosc copiii în mai
multe ipostaze decât cel de şcolar, perspectiva rezervată cadrelor didactice.
Educaţia nu este o chestiune care trebuie lăsată exclusiv pe seama experţilor
în domeniu. Participarea familiilor şi a comunităţilor locale este
indispensabilă pentru asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi.
Implicarea familiilor şi a comunităţilor în educaţia şcolară se constituie într-
un proces desfăşurat pas cu pas şi bazat pe încredere reciprocă. Sunt
necesare eforturi deosebite mai ales pentru a stimula implicarea grupurilor
marginalizate.



 Funcţionarea şcolii ca factor de dezvoltare a comunităţii şi a comunităţii
dezvoltate ca garant al succesului şcolar se bazează pe următoarele principii
fundamentale:

 Educaţia, la fel ca oamenii, trebuie bine ancorată într-un loc;
 Fiecare persoană are drepturi egale la educaţie, care să o ajute la realizarea

potenţialului propriu în cele mai bune condiţii, şi îi revine responsabilitatea
pentru exersarea acestui drept;

 Asigurarea accesului egal la educaţie pentru fiecare membru al comunităţii
este responsabilitatea întregii comunităţi;

 Pentru a asigura bunăstarea fiecărui membru al comunităţii, comunităţile
trebuie să se dezvolte permanent;

 Comunităţile dezvoltate îşi doresc şcoli de excelenţă;
 Şcolile de excelenţă conduc la formarea unor comunităţi bine închegate şi

sănătoase;
 Oamenii care sunt educaţi să trăiască bine într-un loc vor deveni membri

valoroşi ai oricărei comunităţi oriunde ar alege să trăiască.



Comunitatea, școala și elevii
 Copiii de vârstă şcolară îşi trăiesc viaţa în două lumi: cea a căminului, a familiei,

a comunităţii, pe de o parte, şi cea a şcolii, pe de altă parte. Când aceste două
lumi nu reuşesc să se cunoască sau nu se respectă reciproc, copiii sunt puşi
într-o situaţie dificilă. La şcoală, copiii care provin din familii care vorbesc altă
limbă decât limba de predare, din familii marginalizate social, sau din culturi şi
grupuri etnice altele decât cele majoritare, sunt confruntaţi deseori cu
devalorizarea propriei realităţi şi cu subminarea respectului şi admiraţiei
pentru cultura şi valorile familiei proprii.

 Lipsa legăturii permanente dintre şcoală şi familie şi a unei reale incluziuni a
realităţii copilului în curriculumul şcolar perpetuează ideea conform căreia
părinţii nu pot contribui la educaţia propriilor lor copii. Pe măsură ce elevii
descoperă discrepanţa mare dintre modelele promovate de şcoală şi propriul
mod de viaţă, ei trăiesc experienţa unor conflicte interioare profunde.
Deoarece societatea manifestă o tendinţă de a judeca realitatea în termeni
binari, de a gândi în dihotomii (bine – rău, acceptabil – inacceptabil), copiii
expuşi conflictului nedeclarat dintre cele două lumi se simt obligaţi să ia decizii
dureroase în legătură cu familiile şi comunităţile cărora le aparţin, în legătură
cu şcoala şi cu identitatea lor. În loc să asigure spaţiul sigur de dezvoltare,
şcoala exercită astfel mai degrabă un efect negativ asupra dezvoltării copiilor.



 Copiii percep cu uşurinţă (deşi rareori o afirmă conştient) când curriculumul şi
practicile pedagogice nu respectă şi nu reflectă cultura familiile lor. Micile
eforturi de a declara pluralismul nu reuşesc decât să ascundă problemele
reale. Efectele acestei superficialităţi sunt însă resimţite puternic. Eşecul şcolii
de a recunoaşte şi a valoriza cunoştinţele şi învăţarea din familie are un efect
nedorit nu doar asupra imaginii pe care copilul şi-l formează despre părinţi,
dar şi asupra autoaprecierii ca membru al culturii familiei, şi a încrederii în
sine, în ansamblu. Mai mult, eşecul şcolii în această direcţie poate conduce la
eşecul şcolar al elevului aflat în situaţia descrisă mai sus. Acest fapt se reflectă
negativ nu doar asupra grupului comunitar din care provine elevul, prin
reproducerea marginalizării sociale, ci şi asupra şcolii, care eşuează în
realizarea rolului ei de instituţie a cunoaşterii.

 Dacă şcolii îi pasă de elevii ei, atunci îi pasă în egală măsură şi de părinţii şi
familiile acestor elevi. Dacă şcoala îi priveşte pe copii doar ca elevi, atunci
probabil că priveşte familia ca fiind ruptă de şcoală. Cu alte cuvinte, ea se
aşteaptă ca familia să îşi vadă de ale ei şi să lase educaţia pe seama şcolii. Dacă
însă şcoala îi priveşte pe tineri şi ca pe nişte copii, atunci probabil că vede
familia şi comunitatea din care aceşti copii provin ca parteneri ai şcolii în
educarea şi dezvoltarea copiilor. Partenerii recunosc interesele împărtăşite şi
responsabilitatea comună pentru copii şi conlucrează pentru a dezvolta
programe şi oportunităţi mai bune pentru aceştia.



 Sunt multe motive pentru care merită să dezvoltăm parteneriatul dintre şcoală,
familie şi comunitate. Aceste parteneriate pot conduce la programe şcolare
îmbunătăţite, la un climat mai prielnic pentru învăţare, la servicii în sprijinul
familiei, la competenţe sporite în cazul părinţilor, inclusiv de leadership, la o
reţea de sprijin alcătuită din familii şi şcoală care ajută atât familiile cât şi
cadrele didactice. Însă în primul rând, motivul pentru care aceste parteneriate
trebuie să se dezvolte este pentru a-i ajuta pe toţi copiii să aibă succes şcolar şi
succes în viaţa de după şcoală. Când părinţii, profesorii, elevii şi alţi membri ai
comunităţii se privesc unii pe alţii ca parteneri în educaţie, se formează o
comunitate afectivă în jurul elevilor, care îşi va arăta efectul pozitiv în scurt
timp.

 Cum arată programele reuşite? Cum pot fi proiectate şi implementate practici
eficiente? Care sunt rezultatele comunicării şi interacţiunii îmbunătăţite, care
sunt schimburile care au loc în aceste trei contexte importante? Aceste întrebări
au frământat cercetătorii şi practicienii deopotrivă, ajungându-se astfel la
emergenţa unui nou domeniu de cercetare a parteneriatului dintre şcoală,
familie şi comunitate. La centrul acestui parteneriat se află în mod de
netăgăduit grija, păsarea (caring) (Epstein, Joyce L., 1995).



 Şcolile au posibilitatea de a-şi alege linia proprie de acţiune. Ele pot să aleagă o 
agendă sumară a comunicării şi interacţiunilor cu familiile şi comunităţile, 
tinzând să menţină cele trei sfere de influenţă ce afectează şcolarul separate. 
Sau pot stabili o agendă bogată şi diversificată a interacţiunilor, gândită astfel 
încât să apropie cele trei sfere. Ca urmare a interacţiunilor mai frecvente dintre 
şcoli, familii şi comunităţi, mai mulţi elevi vor primi acelaşi mesaj de la diverse 
persoane: anume, că şcoala este importantă, că merită să munceşti, să gândeşti 
creativ, să îţi ajuţi colegii şi să îţi continui studiile.

 Modelul parteneriatului dintre şcoală, familie şi comunitate plasează elevul în 
centru. Este un fapt incontestabil că elevii sunt principalii actori în educaţia, 
dezvoltarea şi succesul propriu. Parteneriatul chiar foarte bun dintre şcoală, 
familie şi comunitate nu produce implicit elevi de succes. Însă activităţile care 
se desfăşoară în cadrul acestui parteneriat îşi pot propune să angajeze, să 
ghideze, să motiveze elevii pentru succes. Asumpţia este aceea că dacă elevii 
simt că celor din jur le pasă de munca pe care ei o depun la şcoală ca elevi, 
atunci şansele ca ei să înveţe mai bine sunt mai mari şi implicit dorinţa de a 
abandona şcoala scad.



 Şi elevii au un rol foarte important în realizarea unor parteneriate de calitate
între şcoală, familie şi comunitate. Ei sunt deseori sursa principală de
informaţie despre şcoală la care părinţii pot apela. În programe de parteneriat
valoroase, cadrele didactice vor ajuta elevii să înţeleagă rostul comunicării
tradiţionale cu familiile (prin transmiterea unor scrisori sau documente) şi al
comunicării de tip mai nou (interacţiuni cu membrii familiei pe marginea
temelor de casă sau participarea la întâlniri cu părinţii/cadrele didactice/elevii).
Pe măsură ce ne parvin mai multe informaţii despre rolul elevilor în
parteneriat, vom putea avea o înţelegere mai profundă a felului în care şcolile,
familiile şi comunităţile trebuie să colaboreze pentru a creşte şansele de succes
ale elevilor.



Cum pot contribui părinţii şi comunitatea la 
succesul şcolar al elevilor?

 Numeroase cercetări efectuate mai ales în America de Nord (Epstein, Joyce 
L., 1995,  Henderson, A., Mapp, K., 2002 etc.) au arătat clar beneficiile 
implicării familiei şi comunităţii în viaţa şcolară, atât pentru şcoală şi 
pentru elev, cât şi pentru comunitate. Membrii familiei, alţi locuitori, actori 
importanţi ai comunităţii, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor locale pot 
colabora în proiectarea, sprijinirea, monitorizarea şi promovarea 
programelor educaţionale de calitate care realizează apropierea esenţială 
dintre  şcoală şi comunitate.

 Din aceste cercetări rezultă câţiva indicatori care pot fi utilizaţi în analiza 
relaţiilor dintre şcoală şi comunitate. În tabelul de mai jos, redăm sintetic 
aceşti indicatori, în paralel cu activităţile în care ei pot fi observaţi:

 În România până în prezent nu s-au efectuat studii de impact de anvergură 
asupra proiectelor menţionate mai sus, cu excepţia câtorva studii de caz.



Indicatori ai implicării familiei şi comunităţii

Cum arată implicarea în viaţa unei comunităţi

Programe şi activităţi

Ce activităţi satisfac nevoia de implicare

Oportunităţi pentru a purta discuţii publice şi a lua decizii în public Forumuri comunitare şi discuţii tip masă rotundă despre educaţie

Grupuri de lucru ale cetăţenilor

Reprezentarea actorilor comunitari în discuţiile comunitare

Iniţiative de asociere a comunităţii/părinţilor Grupuri de lobby ale părinţilor

Centre comunitare

Asociaţii ale părinţilor şi profesorilor sau forumuri conduse de părinţi

Sprijin pentru participarea activă a părinţilor Sesiuni de formare pentru părinţi

Participarea părinţilor în activităţile cotidiene ale şcolii

Programe de voluntariat pentru părinţi

Centre familiale găzduite de şcoală

Iniţiative comune care vizează nevoile elevilor atât la şcoală, cât şi în afara

ei

Parteneriate şcoală/comunitate

Parteneriate şcoală/mediul de afaceri

Evenimente comunitare găzduite/derulate la şcoală



 În afară de cele de mai sus, datele pe care le putem colecta pentru a analiza 
relaţia dintre şcoală şi comunitate mai pot include:

 numărul ocaziilor pe care părinţii le au pentru a afla mai multe despre şcoală, 
despre ceea ce i se cere copilului să înveţe şi  felul în care progresează

 declaraţiile părinţilor despre felul cum se simt la şcoală
 prezenţa familiei în sala de curs a copilului
 participarea la şedinţele cu părinţii
 participarea părinţilor şi a altor reprezentanţi ai comunităţii la luarea deciziilor 

referitoare la şcoală
 participarea adulţilor la diverse programe educaţionale (alfabetizare, educaţia 

părinţilor, limbi străine etc)
 utilizarea echipamentelor şi dotărilor şcolii (numărul de ore, cum se utilizează)



Cum se pot implica părinții în viața 
școlii?

Angajarea părinţilor în activităţile de învăţare ale elevilor acasă şi la şcoală 
poate lua în esenţă următoarele forme (Ho Sui-Chu, Esther, Willms, Douglas, 
1996):
 implicarea în efectuarea temelor de casă, inclusiv verificarea acestora;
 supravegherea copilului şi monitorizarea felului în care acesta îşi petrece 

timpul în afara şcolii;
 discuţii iniţiate acasă despre şcoală şi despre ce se învaţă la şcoală;
 participarea la evenimente organizate la şcoală, la şedinţele cu părinţii, la 

întâlniri cu profesorii şi voluntariat în beneficiul clasei în care este copilul 
sau în beneficiul şcolii

Rebecca Marcon (1999) a adăugat un criteriu interesant, grupând implicarea 
părinţilor în „activă sau având controlul situaţiei” şi „pasivă sau reacţie la 
iniţiativa şcolii”.



 Din anchetele şi studiile pe care le-a efectuat cu implicarea cadrelor didactice, a 
părinţilor şi elevilor de ciclu elementar, gimnazial şi liceal, Joyce Epstein (1995) a 
ajuns la următoarele concluzii în ceea ce priveşte modalităţile de realizare a 
parteneriatelor dintre familie şi şcoală:

 Parteneriatele tind să  decline pe măsură ce elevii avansează în cariera şcolară; 
pentru a preveni acest lucru, şcolile şi cadrele didactice trebuie să depună efor-
turi pentru a elabora şi implementa practici adecvate pentru nivelul fiecărei clase;

 Comunităţile înstărite se implică mai mult şi cu efecte mai bune, în medie; pentru 
a veni în ajutorul familiilor dezavantajate economic, şcolile şi profesorii trebuie să 
depună eforturi susţinute pentru a clădi parteneriate cu familiile respective;

 Şcolile şi profesorii din comunităţile sărace contactează familiile mai ales pentru a 
discuta despre problemele şi dificultăţile pe care le întâmpină copiii acestora; în 
acest caz, eforturile trebuie îndreptate spre a contacta familiile mai des şi pentru 
a le aduce la cunoştinţă aspectele pozitive ale activităţii elevilor la şcoală;

 Părinţii singuri, părinţii care lucrează departe de casă sau care locuiesc departe de 
şcoală, precum şi taţii, în medie sunt mai puţin implicaţi în contactele cu şcoala; 
în acest caz, şcoala trebuie să găsească oportunităţi pentru a-i implica pe aceştia 
la momente, în locuri şi în tipuri de activităţi adecvate, care să permită implicarea 
în beneficiul şcolii şi a copiilor lor;



 Majoritatea familiilor arată preocupare pentru copii lor, doresc ca aceştia să aibă 
succes şcolar şi sunt dornici să obţină mai multe informaţii despre şcoală şi 
comunităţile pe care le deserveşte pentru a deveni parteneri valoroşi în educaţia 
copiilor lor;

 Majoritatea profesorilor şi managerilor şcolari ar dori să implice familiile, dar nu 
ştiu cum să conceapă programe eficiente care să aibă rezultate pozitive şi în 
consecinţă se tem să încerce. Acest aspect conduce la o capcană retorică în care 
cadrele didactice sunt prinse, în care ele exprimă dorinţa, dar nu acţionează;

 Majoritatea elevilor, indiferent de nivelul de studiu, doresc ca familiile lor să 
devină parteneri mai competenţi ai şcolii şi sunt dispuşi să îşi asume un rol activ în 
sprijinirea comunicării dintre şcoală şi familie. Însă mai mulţi elevi au nevoie de 
mai multe informaţii despre felul în care şcolile lor privesc parteneriatul cu familia 
şi despre felul în care pot contribui la realizarea unor schimburi importante de idei 
despre activităţile şcolare, temele de casă şi deciziile pe care le ia şcoala.

 Aceste concluzii sunt deosebit de semnificative, pentru că indică faptul că se poate 
construi o comunitate a şcolii cu bună ştiinţă. Nu toate familiile îşi arată imediat 
dorinţa de a colabora, însă şcoala poate iniţia această colaborare şi poate insista ca 
ea să se materializeze.
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