
 

TEMATICA  ŞEDINȚELOR ŞI A LECTORATELOR 
CU PĂRINŢII 

 
Nr. 

crt. 

Obiective  Tematica  Modalitati  de  realizare Locul  de  

desf. 

Data  Obs. 

1. -  sa  se  aleaga  comitetul  de  parinti 

-  sa  inteleaga  rolul  de  colaboratori  

in  procesul  instructiv-educativ 

-  sa   cunoasca “Regulamentul de 

ordine interioara” 

-  sa  se  cunoasca  necesarul  de  

materiale  pentru  clasa a- IV-a 

,,Organizarea  colectivului” 

(Alegerea  comitetului  de  

parinti) 

“Regulamentul de ordine 

interioara”; 

Necesarul  de  materiale  

pentru  clasa a-IV-a 

Sedinta  cu  parintii  

 

Parc Sept. 

2020 

 

2. -  sa  se  cunoasca  normele de igiena si 

protectie impotriva bolilor virale, 

inclusiv  COVID 

-  sa  se  cunoasca  regulamentul  de  

ordine  interioara 

-să cunoscă regulile necesare pentru 

succesul şcolar al copilului si siguranta 

acestuia 

‘’Cum să ne protejăm 

sănătatea şi să ne ferim de 

bolile virale, inclusiv COVID’’  

‘’Cum vom învăţa online, 

în caz de scenariu galben / 

roşu’’ 

 

Sedinta   cu  parinții 

Lectorat  

Referat  

Parc  Oct. 

2020  

 

3. -  sa  se  stie  cum  sa-si  motiveze  

copilul 

-Sa  se  fixeze  un  program  zilnic  al  

,Cum ne motivăm copilul să 

înveţe?” 

Sedinta   cu  parinții 

Referat 

Parc Nov. 

2020 

 



elevului  

4. -  Sa  se  cunoasca  efectele negative 

asupra minţii copilului   

,,Televizorul/Computerul” Sedinta  cu  parinții Referat Parc  Dec. 

2020 

 

5.  -Sa  se  cunoasca  responsabilitatile  

familiei  fata  de  copil  si  fata  de  

şcoala 

-Să se cunoască rolul  familiei în reuşita 

şcolară a copilului 

,,Profesiunea de părinte –a fi 

sau a nu fi părinte model” 

Sedinta   cu  parinții  

Referat  

Parc  Ian.  

2021 

 

6. -  sa  se  cunoască principalele stiluri în 

care îşi  educă copilul 

,,Stilul în care ne educăm 

copilul” 

Sedinta   cu  parinții 

Referat  

Parc Feb. 

2021 

 

7. -  sa  se  cunoasca  principalele metode 

de a evita conflictele 

-  sa  se  faca  recomandari cu privire la 

evitarea problemelor conflictuale 

,,Despre disciplină” Sedinta   cu  parinții 

Chestionar  

Referat  

Parc  Mar. 

2021 

 

8. -  să cunoască factorii esenţiali în 

educarea unui copil 

-să cunoască rolul rasplatei şi a 

pedepsei în educaţia copilului 

“Răsplata şi pedeapsa în 

educaţia copilului” 

Sedinta   cu  parinții 

Referat  

Parc  Apr. 

2021 

 

9. -  sa  se  cunoasca  formele  de violenţă   

-  sa  se  cunoasca  repercusiunile 

violenţei asupra psihicului copiilor 

,, Violenţa domestică – 

repercusiuni asupra copiilor ”  

 

Sedinta  cu  parinții 

Chestionar 

Referat  

Parc Mai  

2021 

 



10. -sa  se  cunoasca  rezultatele  obtinute  

de  elevi 

-sa  se  sugereze  modalitatile  de  

petrecere  a  vacantei  de  vara 

,,Analiza  situatiei  la  

invatatura” 

Sedinta  cu  parinții Parc  Iun. 

2021 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  


