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SEMESTRUL I 

NR. 

crt 
Activitati de consiliere Data Modalitati de realizare Observatii 

1 Programul zilnic al prescolarului 14.09.2020 -comunicari afe educatoarei, discutii cu parintii, 

intocmire program general pentru prescolari si 

personalizarea acestuia de catre parinti 

 

2 
Cum lucram acasa cu copilul 21.09.2020 -comunicari ale educatoarei, analiza fiselor de lucru ale 

copiilor, discutii cu parintii 

 

3 Alimentatia sanatoasa a 

prescolarului 

28.09.2020 -comunicari ale educatoarei si ale asistentei medicale a 

unitatii scolare, discutii cu parintii, intocmirea unor fise 

cu posibile meniuri zilnice sanatoase pentru copii 

 

4 Prietenii de joaca ai copilului — 

 de la gradinita si de acasa 

12.10.2020 -comunicari ale educatoarei, urmarirea unui filmulet 

educativ, discutii cu parintii 

 

5 Igiena personala 19.10.2020 -comunicari ale educatoarei si ale asistentei medicale, 

discutii cu parintii 

 

6 Violenta domestica — 

repercursiuni asupra copiilor 

02.11.2020 -comunicari ale educatoarei si ale consilierului scolar, , 

discutii cu parintii 

 

7 Toamna anotimpul virozelor si a 

gripei 

09.11.2020 -comunicari ale educatoarei si ale asistentei medicale, 

discutii cu parintii 

 

8 
Virusii— masuri de prevenire 16.11.2020 -comunicari ale educatoarei si ale asistentei medicale, 

discutii cu parintii, 

 

9 Protectia in caz de dezastre 

naturale 

23.11.2020 -comunicari ale educatoarei si ale profesorului 

responsabifl cu PSI-ul, prezentarea unor imagini si 

scheme, discutii cu parintii 

 

10 Banii nu aduc fericirea — 

vulnerabilitatea copiilor cu parintii 

plecati in strainatate 

07.12.2020 -comunicari ale educatoarei, analiza unor cazuri in 

aceasta situatie, discutii cu parintii ramasi in tara sau cu 

bunicii care au in grija copiii 

 

11 Sa ne jucam cu copilul nostru! 14.12.2020 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii, 

activitati si jocuri cu copiii si parintii acestora 

 

12 Sa invatam sa daruim ! 21.12.2020 -discutii cu parintii, confectionarea unor obiecte pentru 

familii cu copii cu posibilitati financiare reduse 

 

13 Increderea — asumarea 

responsabilitatii 

11.01.2021 -discutii cu parintii, compfetarea unor chestionare  

14 Toferanta — educatia in famifie 18.01.2021 -discutii cu parintii, completarea unor chestionare, 

jocuri educative pentru adulti 

 

 

 

15 La final de semestru 25.01.2021 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii despre 

evolutia copiilor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEMESTRUL II 

Nr.

crt. 
Activitati de consiliere Data Modalitati de realizare Observatii 

1 Parinti, cand ati spus ultima data           

« Copile, te iubesc » ? 

08.02.2021 -discutii cu parintii, completarea unor chestionare, 

jocuri educative pentru adulti 

 

2 Stabilirea disciplinei optionale pentru 

anul viitor 

15.02.2021 -discutii cu parintii, completarea unor chestionare  

3 
Recompense / sanctiuni pentru 

indeplinirea sarcinilor 

22.02.2021 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii, 

completarea unor chestionare 

 

4 Tipuri de jucarii si jocuri, programe 

PC 

01.03.2021 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii, 

prezentare de material educativ 

 

5 Cat de bine iti cunosti copilul? 08.03.2021 -discutii cu parintii, completarea unor chestionare  

6 Educatia ecodogica — Fii un model 

pentru copiul tau! 

15.03.2021 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii, 

activitate practica cu copii si parintii 

 

7 
Televizorul— prieten sau dusman al 

copilului? 

22.03.2021 -comunicari ale educatoarei, film cu continut educativ, 

discutii cu parintii 

 

8 
Sanatate prin sport 29.03.2021 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii, 

prezentare de material educativ 

 

9 
Ghid de bune practici pentru parinti 

12.04.2021 -prezentare PowerPoint, dezbatere, completarea unor 

chestionare 

 

10 Sa descoperim impreuna talentul 

copiilor nostri! 

19.04.2021 -discutii cu parintii, completarea unor chestionare  

11 Pentru ce invata copiii nostri? 26.04.2021 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii, 

activitate cu prescolarii si parintii 

 

12 

Viofenta fizica si verbala in familie 

10.05.2021 -prezentare PowerPoint, dezbatere, completarea unor 

chestionare 

 

13 
Sanatatea copiilor in mainile parintilor 

17.05.2021 -comunicari ade educatoarei si ale asistentei medicale, 

discutii cu parintii 

 

14 Tipuri de parinti 24.05.2021 -sustinerea unui referat, discutii cu parintii, 

completarea unor chestionare 

 

15 De ziua copilului 31.05.2021 -discutii cu parintii, activitate cu prescolarii si parintii 

 

 

16 Lectura in familie  07.06.2021 -comunicari ale educatoarei, discutii cu parintii, 

intocmirea unei liste cu povesti recomandate pentru 

varsta copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Suntem pregatiti pentu a porni spre 

grupa mijlocie? 

14.06.2021 -comunicari ade educatoarei, discutii cu parintii, 

intocmirea planudui de recuperare / dezvoltare pentru 

vacanta de vara 

 

 



 

 

 

Ce este consilierea? Ce rol are dascălul în acest proces? Care sunt metodele şi 

mijloacele adecvate care se folosesc?  

În sens larg, consilierea reprezintă o acţiune complexă prin care se urmăreşte 

sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare ce trebuie să fie adoptat 

într-o situaţie dată sau, în general, în viaţă şi activitatea cotidiană. 

Consilierea este o relaţie guvernată de principii, caracterizată de aplicarea uneia sau 

mai multor teorii psihologice şi a unui set de deprinderi de comunicare la preocupările 

intime ale subiectului, la problemele şi aspiraţiile sale. 

Consiliere este un proces intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice copiilor, şi 

celorlalte persoane implicate, reprezintă o acţiune care implică o relaţie interpersonală  

între dascălul care desfăşoară o activitate cu unul sau mai mulţi elevi, părinţi / tutori, prin 

care se urmăreşte sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare ce trebuie 

adoptat, cu scopul obţinerii celor mai bune rezultate în plan instructiv- educativ. 

Rolul consilierii este acela de a preveni situaţiile de criză personală, educaţională şi 

socială, se urmăreşte dezvoltarea personală şi inserţia socială a elevilor. Aceste activităţi 

urmăresc să cultive imagini de sine pozitive, responsabilitatea personală faţă de sine şi 

ceilalţi, faţă de societate în ansamblu, creşterea capacităţilor de luare a deciziilor, 

păstrarea echilibrului în situaţii de succes sau eşec, creşterea rezistenţei la frustare, la 

critică, pentru o autoevaluare realistă a potenţialului propriu, pentru cunoaşterea clară a 

calităţilor personale şi a punctelor slabe. 

 

 

 

          1.ARGUMENT 

           Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice şi părinţi este justificată de 

scopul comun al acestora – educarea fiinţei umane în devenire. Esenţial este ca cei doi 

factori să-şi dirijeze acţiunile spre realizarea acestui deziderat.  

Conştientizând că fiecare copil are nevoie de atenţie atât din partea educatoarelor la 

grupă, cât şi din partea părinţilor acasă, trebuie să ne străduim împreună şi să reuşim să 

punem în valoare ceea ce el are bun şi să dezvoltăm lucrul respectiv, să-l îndrumăm pe un 



anumit traseu în viaţă. 

Rolul grădiniţei devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea 

unui parteneriat eficient educatoare- copil- părinte este unul dintre cerinţele actuale ale 

procesului instructiv- educativ. 

Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi 

părinţii copiilor, între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât şi 

lipsa spiritului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi.  

 

           2. SCOP 

Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii preşcolarilor, 

între părinţi şi copiii acestora astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în 

care copilul să se manifeste neîngrădit, cultivarea si dezvoltarea parteneriatului dintre familie 

şi grădiniţă. 

3.TIPURI  DE ACTIVITĂŢI 

 

 lectorate cu părinţii,   

  întâlniri,  

 discuţii individuale,     

 activităţi comune (părinţi, copii, cadre didactice, alţi factori educaţionali),     

 chestionare pentru părinţi,   

  prezentări power- point. 

 

 


