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Semestrul  I  
Nr. 

crt

. 

 

Tema  

Modul de 

desfăşurare 

Săpt. 

data 

Obs.  

1. Programarea temelor pentru consilierea părinţilor: 

1. Discutarea cu părinţii a problemelor specifice vârstei şcolarilor de 7-8 ani; 

2. Prezentarea de către părinţi a posibilelor teme pe care le propun pentru dezbatere şi urmărire în acest an şcolar;  

3.  Prezentarea de către părinţi a posibilelor teme pe care le propun pentru dezbatere şi urmărire în acest an şcolar;  

4. Stabilirea zilei şi orei pentru desfăşurarea şedinţelor de consiliere. 

Discuţii tip masă rotundă 

Analiză 

Propuneri şi argumentare 

  

I 

18.09.2020 

 

2. Probleme de adaptare a şcolarului mic la programul şcolar: 

1. Prezentarea situaţiei adaptării elevilor la cerinţele perioadei de reacomodare la cerinţele şi programul şcolar; 

2. Prezentarea de către părinţi a programului copiilor în afara şcolii; analiza unor situaţii-problemă, în plen şi în particular; 

3. Stabilirea, prin dezbatere şi propuneri, a unui program sănătos de pregătire şi recreere pentru şcolari, pe care să-l respecte 

acasă; 

4. Discuţii în urma primei săptămâni de şcoală – adaptarea copiilor la programul de învăţare – probleme particulare. 

 

Informare  

Prezentare 

Analiză  

Discuţii  

III 

02.10.2020 

 

3. Cum ne putem ajuta copiii la teme  în clasa I ? 

1. Prezentarea unei secvenţe de lecţie în care elevii au de precizat modul de efectuare a rezolvării unor cerinţe noi; 

2. Analizarea situaţiilor în care elevii au avut nevoie de indicaţii şi sprijin; 

3. Precizarea şi demonstrarea importanţa revederii de către elevi (chiar de către părinţi) a notiţelor şi exerciţiilor temei 

aferente predate în clasă; 

4. Etapele pe care trebuie să le parcurgă părintele în acordarea sprijinului efectuării temelor: verificarea copilului dacă a 

revăzut/citit conţinutul predat în clasă, analiza modului în care copilul a înţeles cerinţa, încercarea copilului de a rezolva 

singur (oral sau pe ciornă), apoi acordarea sprijinului efectiv dacă mai este cazul. 

5. Material pentru părinţi: Etapele ajutorului acordat de către părinţi la teme (broşură). 

 

 

Demonstrare  

Analiză 

Informare 

Broşură informativă 

 

 

V 

16.10.2020 

 

4. Comunicarea părinte-copil bazată pe încredere reciprocă 

1. Provocarea părinţilor de a relata din modalităţile de comunicare cu copiii lor în situaţii tipice: când au timp suficient şi 

când sunt presaşi de timp de alte responsabilităţi; când sunt calmi şi bine dispuşi şi când sunt stresaţi şi iritaţi de situaţii 

complet independente de relaţia cu copilul; 

2. Prezentarea posibilelor reacţii emoţionale ale copiilor la modurile diferite în care comunică părinţii cu ei; 

3. Discutarea efectului atitudinii oscilante (între răbdare şi nerăbdare, între toleranţă şi nervozitate, între înţelegere/cooperare 

şi acuzare etc.) din partea părinţilor asupra încrederii copilului în aceştia; 

4. Sfaturi pentru părinţi de la alţi părinţi – împărtăşirea experienţelor proprii; 

5. Material instructiv educativ pentru părinţi: „Interacţiunile pozitive părinţi-copii – condiţii esenţiale în realizarea unei 

bune adaptări şcolare.”- referat. 

 

 

 

Dezbatere tip masă 

rotundă 

Informare  

Prezentare 

Analiză 

Referat  

VII 

6.11.2020 

 

5 Dascăli şi părinţi – responsabili împreună de traseul viitorului copilului: 

1. Masă rotundă: un nou tip de copil pentru părinţi, un nou tip de elev pentru dascăl – urmare a evoluţiei societăţii, a ritmului 

tot mai alert în care se succed evenimentele din viaţa fiecăruia dintre noi, a veşnicei „crize de timp” în care trăim; 

Masă rotundă 

Prezentare 

Informare 

IX 

20.11.2020 
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2. Prezentare: nevoia de fundament comun şi reciprocitate între părinţi şi dascăl pentru a da copilului o imagine clară, unitară 

a ceea ce trebuie să fie şi să facă; 

3. Informare - situaţii delicate din manifestările copiilor, care trebuie înţelese şi tratate la fel de dascăl şi de părinte: tăcerea 

copilului, simularea la care apelează uneori sau deseori, disimularea, reacţia adversă sau rezistenţa/împotrivirea, gesturile 

violente, fobia, minciuna, izolarea, exuberanţa necontrolată, respingerea autorităţii adultului etc; 

4. Material instructiv-educativ pentru părinţi: 

„Relaţia dintre dascăli şi părinţi. Avantajele unei bune comunicări”  

Dezbatere 

Referat 

6. Rolul grupului în dezvoltarea conduitei sociale a copilului 

1. Prezentarea importanţei legăturilor care se stabilesc între copii în cadrul grupurilor din care face parte: grupul de colegi, 

grupul de joacă ocazională, grupul de prieteni, grupul religios; 

2. Prezentarea importanţei sentimentului de apartenenţă la un grup pentru însuşirea regulilor de bază a comportamentului 

social; 

3. Dezbatere cu părinţii asupra manifestărilor copiilor în cadrul grupurilor pe care aceştia le preferă: cu ce reguli, exprimări, 

satisfacţii sau, dimpotrivă, frustrări vin acasă; 

4. Modalităţi corecte de susţinere a participării copiilor la activităţi de grup: cunoaşterea grupurilor de către părinţi, 

supravegherea discretă a acestora, evitarea tendinţei greşite a părinţilor de a interveni personal în regulile grupului; 

5. Material suport pentru părinţi: 

„Rolul grupului în dezvoltarea personalităţii copilului” – referat. 

 

Informare 

Masă rotundă 

Dezbatere  

Referat  

XI 

O4.12.2020 

 

7. Conflictele şi conflictualitatea din mediul şcolar 

1. Informarea părinţilor despre tipurile de conflicte din mediul şcolar: elev-elev, elev – cadru didactic, elev – părinte 

personal, elev – părinte al altui elev, părinte – părinte şi părinte – cadru didactic; 

2. Prezentarea conceptelor de conflict şi conflictualitate: conflictele sunt generate de stările de conflictualitate; conflictele 

reale sunt stări explozive, stările latente sunt conflictualităţi care menţin posibilitatea apariţiei unor relaţii perturbatoare la 

nivel fizic, psihic şi emoţional; 

3. Conflictele reale şi conflictele întreţinute: analiza unor situaţii reale de conflictualitate şi constatarea gravităţii lor ca 

posibile surse de disconfort real asupra copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice;  

4. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi „Conflictualitatea şi prelungirea lor în conflicte” – referat. 

 

Informare 

Masă rotundă 

Activitate interactivă 

între părinţi 

Referat  

XIII 

18.12. 2020 

 

8. Stima de sine – prelungire a încrederii în forţele proprii 

1. Prezentarea manifestărilor comportamentale care demonstrează prezenţa stimei de sine crescute sau, dimpotrivă, scăzute; 

2. Moment de sinceritate pentru părinţi: destăinuiri asupra unor aspecte care le-au determinat atitudini puternice sau stări 

frustrante; 

3. Tipurile stimei de sine: pozitivă – bazată pe manifestări şi credinţe în conformitate cu regulile sociale şi negativă – bazată 

pe aroganţă, încălcarea regulilor, rezolvarea nevoilor personale în detrimentul celorlalţi; 

4. Analiza şi desprinderea acelor experienţe din copilărie care dezvoltă stima de sine pozitivă sau negativă; 

5. Masă rotundă pe tema cunoaşterii factorilor ce dăunează în mod ascuns, dar durabil, stării de bine cu propria persoană: 

perfecţionismul, respingerea de către ceilalţi, modele negative, stresul în familie, starea materială, lipsa de coerenţă a 

standardelor cu care vine copilul în contact; 

6. Material instructiv-educativ pentru părinţi „Factorii care dăunează copilului în formarea unei atitudini pozitive faţă de sine 

Informare 

Masă rotundă 

Discuţii interactive 

părinţi-părinţi  

Referat 

XV 

15.01.2021 
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 Semestrul   al II- lea    

10. Relaţiile de prietenie şi dezvoltarea autonomiei sociale a copilului 

1. Prezentarea importanţei legăturilor de prietenie între copii pentru formarea şi dezvoltarea treptată a autonomiei sociale a 

acestora; 

2. Definirea conceptului de prietenie la vârsta şcolară mică: particularităţi, manifestare, criterii de clasificare după motivele 

apariţiei; 

3. Definirea conceptului de autonomie socială corespunzătoare vârstei: formarea unor deprinderi elementare de adaptare la 

viaţa cotidiană şi formarea capacităţii de stabilire şi menţinere de relaţii cu alţii, respectând reguli şi standarde specifice 

vârstei; 

3. Dezbatere cu părinţii asupra comportamentelor pozitive datorate legăturilor de prietenie, observate de aceştia la proprii 

copii; 

4. Modalităţi corecte de susţinere şi încurajare a prieteniilor dintre copii de către părinţi; 

5. Material suport pentru părinţi: 

„Ce rol joacă grupul de prieteni?” – referat. 

 

Informare  

Analiză ţi dezbatere pe 

conţinutul informativ 

Discuţii interactive între 

părinţi 

 

XVIII 

12.02.2021 

 

 

11. Părinţii ambiţioşi pentru copiii lor – atitudine pozitivă sau negativă? 

1. Dezbatere pe tema dorinţei părinţilor pentru realizarea prin copiii lor: „Cum vă doriţi să vă fie copilul?”. 

2. Prezentarea diferenţei fragrante dintre ambiţia părinţilor de a-şi ajuta copiii să se dezvolte conform puterii şi dotării lor şi 

ambiţia acelor părinţi care doresc să-şi realizeze propriile visuri neîmplinite impunându-le copiilor lor; 

3. Perfecţionismul părinţilor – modalitate de îngrădire a personalităţii copilului: independenţa, imaginaţia, încrederea – 

informare, 

4. Prezentarea unor cazuri stereotipe de părinţi care încearcă să-şi realizeze propriile visuri prin copiii lor fără să ţină cont de 

dotările şi aptitudinile acestora; 

5. Paralelă între greşelile parentale şi unele stiluri de educator similare; 

* „Floarea roşie” – material sugestiv PPS 

 

Dezbatere 

Prezentare 

Informare  

Analiză  

Power Point 

 

 

 

 

 

XX 

26.02.2020 

 

12. Autoritatea, lipsa de autoritate şi falsa autoritate parentală 

1. Masă rotundă despre cum se impun părinţii în faţa copiilor şi care sunt situaţiile tipice în care părinţii îşi pierd autoritatea 

faţă de aceştia; 

2. Ce este falsa autoritate parentală şi care sunt cauzele apariţiei şi întreţinerii ei: prin ţinerea copilului  la distanţă, prin 

raţionamente prelungite, prin negociere cu cedare din partea părinţilor, prin mituire pentru rezolvare de moment, prin exces de 

atenţie etc. 

3. Prezentarea cazurilor tipice în care un părinte este considerat de copilul său ca lipsit de autoritate – dezbatere despre situaţii 

în care părinţii îşi manifestă contradicţiile de atitudine în faţa copilului; 

4. Material instructiv-educativ pentru părinţi:  

„Mituri despre autoritatea părinţilor”- referat. 

 

 

Masă rotundă – discuţii 

interactive între părinţi 

 Analiză 

dezbatere 

Referat 

XXII 

12.03.2021 

 

13..  Autodisciplina se învaţă prin disciplinarea pozitivă 

1. Definirea conceptului de disciplinare pozitivă: exemple concrete; 

2. Dezbatere asupra importanţei modelului parental în disciplinarea pozitivă; 

3. Autodisciplina la copilul de vârstă şcolară mică – arie de dezvoltate reală şi aşteptări exagerate – discuţii cu părinţii asupra 

 

Masă rotundă 

Dezbatere 

Power Point 

XXIV 

26.03.2021 
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dimensiunii autodisciplinei reale asumate de copil şi asupra falsei autodiscipline manifestată prin impunere; 

4. Împărtăşirea reciprocă de către părinţi a modului în care corectează greşelile şi abaterile copiilor lor – analiza efectelor 

acestor măsuri din prisma noilor concepte; 

5. Prezentarea materialului instructiv pentru părinţi: 

 „Metode de disciplinare pozitivă” PPS;  

„Cele mai rele şapte lucruri pe care le poţi spune copilului tău” – broşură pentru părinţi. 

Broşură pentru părinţi 

14. Regulile de viaţă NU SE NEGOCIAZĂ! 

1. Definirea conceptului de regulă de viaţă – precizarea universalităţii regulilor general-importante de viaţă şi a regulilor 

„locale”, care derivă din acestea; 

2. Explicarea importanţei unicităţii regulilor majore de viaţă pentru toţi oamenii unei societăţi şi a pericolului apariţiei 

discriminării prin negocierea regulilor; 

3. Exerciţiu de descoperire a regulilor de viaţă pe domenii sociale: în familie, la şcoală, în locuri publice; 

4. Dezbatere şi discuţii interactive între părinţi: De ce nu este indicată negocierea regulilor de viaţă cu copiii? 

5. Analiza cazurilor în care anumite reguli „par” a fi negociate cu copiii – înţelegeri şi adaptare a sarcinilor, dar nu negociere! 

5. Material instructiv-educativ pentru părinţi: 

„Regulile de aur ale convieţuirii Omului cu ceilalţi oameni, cu el însuşi şi cu restul lumii” – Prezentare PPS. 

Greşelile părinţilor în educaţia părinţilor 

1. Moment informativ asupra tipurilor de greşeli parentale de educaţie: din prea multă grijă şi din supra-protecţie, din 

ignoranţă şi neimplicare sau din prea multă severitate şi lipsa empatiei; 

2. Dezbatere despre greşelile cauzate de „fricile”  cu care unii părinţi supraevaluează realitatea – efectul de tensiune, 

încordare şi permanentă stare de alertă cu care cresc copiii; 

3. Întocmirea, împreună cu părinţii şi prin rememorarea ideilor dezbătute în şedinţele anterioare, a unei liste de abilităţi 

educative prioritare pentru educarea sănătoasă a copiilor în familie;  

4. Discutarea importanţei empatiei şi încrederii de care are nevoie copilul din partea părinţilor drept cele mai sigure căi de a 

avea aşteptări realiste de la copil şi de a-l face să se simtă valoros şi iubit, în siguranţă şi cu încredere în puterile sale; 

5. Material suport pentru părinţi: 

„Greşelile părinţilor în educaţia copiilor” – referat şi broşură pentru părinţi; „Ghid de bune practici pentru părinţi” – PPS. 

 

Informare  

Masă rotundă 

Dezbatere 

Referat -PPS 

XXVI 

16.04.2020 

 

15. Bunele maniere – calea spre starea de bine cu sine şi cu cei din jur – se învaţă din primii ani ai vieţii! 

1. Masă rotundă privind conceptul de maniere, în general, şi de bune maniere, în special; 

2. Enumerarea şi clasificarea bunelor maniere importante pentru o convieţuire socială sănătoasă psihic şi fizic: arta dialogului, 

limbajul civilizat, respectarea bunurilor publice şi ale celorlalţi, punctualitatea, respectarea libertăţii de opinie, Sprijinul 

acordaţi celor cu nevoi speciale; 

3. Informare reciprocă între părinţi despre cazuri concrete de situaţii nedorite survenite ca urmare a lipsei de bune maniere 

între copii/adulţi; 

4. Ghid de bune maniere zilnice pentru adulţi şi copii; 

5. Material suport pentru părinţi „Lista bunelor maniere în familie” - PPT. 

 

 

Masă rotundă 

Dezbatere 

Discuţii interactive 

părinţi-părinţi 

Broşură pentru părinţi 

şi copii 

XXXII 

14.05.2021 

 

16. Independenţa şi formarea responsabilităţii prin independenţă la  şcolarii mici 

1. Prezentarea de către părinţi a aspectelor în care oferă copiilor independenţă asupra deciziilor lor – extragerea motivelor 

pentru care fac acest lucru, 

2. Provocarea părinţilor la analiza propriilor convingeri asupra a ceea ce ar putea permite şi ar fi categoric împotrivă în 

 

Prezentare 

Informare 

Dezbatere 

XXXIV 

28.05.2021 
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comportamentul independent al copiilor lor; 

3. Prezentarea importanţei formării sentimentului de independenţă la copii în paralel cu asumarea responsabilităţii 

independenţei actelor acestora; 

4. Dezbatere asupra atitudinilor extreme ale părinţilor: de neacordare a independenţei fie din neîncredere, fie  supra-protecţie, 

precum şi cea de acordare a unei independenţe totale şi nesupravegheate fie din neimplicare, fie din permisivitate exagerată  

5. Ghid de îndrumare asupra lucrurilor simple pe care le poate face copilul, formându-şi comportamente independente 

corecte. 

* „Independenţa şi domnul NU” – referat. 

Referat 

 

20. Bilanţ la final de clasa  I: evoluţia copilului meu ca şcolar, evoluţia mea ca părinte 

Bilanţ asupra evoluţiei copiilor după primul de şcoală: 

1. Analiza achiziţiilor cognitive, sociale, comportamentale ale copiilor, comparativ cu momentul începerii şcolarităţii; 

2. Prezentarea programelor de studiu pentru vacanţa de vară în vederea consolidării/recuperării unor conţinuturi: lecturi, cărţi 

de jocuri didactice, CD-uri educaţionale, emisiuni TV indicate; 

3. Chestionare reluat pentru părinţi „ Ce aşteptări am de la copilul meu?”  „Ce aşteptări cred că are copilul meu de la 

mine?” 

 

 

Analiza 

Prezentarea  

Chestionare pentru 

părinţi 

 

XXXVI 

11.06.2021 

 

 

NOTĂ:  

 În cadrul fiecărei activităţi de consiliere se va acorda un spaţiu de timp pentru analiza situaţiei şcolare a elevilor din săptămâna precedentă, precum şi pentru  prezentarea conţinuturilor 

ce vor fi abordate în săptămâna imediat următoare. 

 

 


