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Rezumat
Şcoala şi familia sunt considerate a fi piloni de bază ai educaţiei, iar între aceştia şi
comunitate pendulează copilul, ca obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii
educaţionale se completează şi se susţin, atunci ele vor influenţa integrarea eficientă
a copilului în activitatea şcolară şi, mai apoi, în viaţa socială.
Sistemul de învăţământ este un spaţiu al interacţiunii sociale, un spaţiu în care
profesorii relaţionează pe de o parte cu elevii, iar pe de altă parte stabilesc relaţii de
cooperare cu familiile elevilor şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. Prin fiecare
contact relaţional cu elevii sau părinţii, profesorii desfăşoară activităţi de creştere şi
dezvoltare, de conducere şi direcţionare. La nivelul clasei de elevi, relaţiile de
comunicare, de conducere a activităţii clasei, relaţiile socio-afective care se stabilesc
între profesori şi elevi determină constituirea unui climat psiho-social care poate
favoriza sau defavoriza optimizarea procesului didactic.
Pentru reuşita şcolară a elevului e importantă relaţia familie-şcoală. Se observă că
această colaborare este mai consistentă în ultimul timp şi este caracterizată de o
varietate a interacţiunilor personale între reprezentanţii şcolii şi membrii familiilor
elevilor.
Prezentul articol explorează importanţa relaţiilor dintre cadrul didactic şi elevi, precum
şi a relaţiilor dintre şcoală şi familiile elevilor datorită rolului pe care îl au în
eficientizarea învăţării şi în dezvoltarea personalităţii elevilor. Studiul realizat în cadrul
unei şcoli primare conturează importanţa strategiilor relaţionale în spaţiul şcolar.
Cuvinte-cheie: educaţie, elev, familie, strategie relaţională, şcoală.
*
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Abstract
School and family are considered to be basic pillars of education, the child moves,
as the object and subject of education between them and the community. If these
educational environments complement and support each other, then they will
influence the efficient integration of the child in school activities and later in
social life.
The education system is a space of social interaction, a space in which teachers
interact on the one hand with students, and on the other hand establish cooperative
relationships with students’ families and other stakeholders in the society. Through
every relational contact with students or parents, teachers carry out activities of
growth and development, leadership and direction. On class level, the
communication relations, the management of the class activity, the socio-affective
relations that are established between teachers and students determine the
establishment of a psycho-social climate that can favor or disfavor the optimization
of the teaching process.
The family-school relationship is important for the student’s school success. Lately,
there has been a more consistent involvement of parents in the children’s school
activity and a multiplication of personal interactions between school
representatives and family members.
This article explores the importance of the relationships between teachers and
students, as well as the relationships between school and students’ families due to
their role in streamlining learning and developing students’ personalities. The
study conducted in a primary school outlines the importance of relational strategies
in the school space.
Keywords: education, family, relationship strategy, school, student.
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1. Spaţiul şcolar - caracteristici
Educaţia este o acţiune specific umană, o acţiune prin intermediul căreia
fiinţa umană se dezvoltă sub aspect intelectual, psihologic, social, emoţional,
profesional. Demersurile educative încep în familie, care este cadrul cel mai
oportun pentru educaţie şi cel mai important mijloc de transmitere a normelor
culturale din generaţie în generaţie. Educaţia realizată în familie are de
asemenea un rol deosebit în modelarea personalităţii sociale a copiilor. Dar,
alături de această instituţie socială, şcoala reprezintă un alt cadru instituţional
care are mandatul de a realiza educaţia tinerei generaţii. Şcoala este
organizaţia socială delegată de comunitate pentru a transmite elevilor, în
conformitate cu criteriile pedagogice, psiho-biologice ale acestora, sistemul
de valori specifice societăţii (Onaga, Bălău & Neagoe, 2019). Ea este un
spaţiu social care aduce împreună copii care au origini sociale diferite, care
provin din medii şi din familii diferite, care au o istorie de viaţă diferită. Deşi
populaţia şcolară se diferenţiază sub atâtea aspecte, prezenţa în şcoală a
elevilor se face cu scopul bunei formări şi integrări sociale a acestora.
Spaţiul şcolar reprezintă, în viziunea lui Goodman (1992, p. 121), o „lume
socială nouă“ în care este integrat copilul care devine şcolar. Aici, elevul
deprinde nu numai achiziţii intelectuale precum cititul, scrisul, socotitul, ci şi
deprinderile importante vieţii sociale. Rupt de relaţiile familiale care au un
caracter intim, şcolarul ajunge într-un spaţiu în care toţi elevii sunt, sau ar
trebui, trataţi la fel. Ca parte a grupului de colegi, copilul interacţionează cu
aceştia de multe ori în situaţii în care nu este vreun control al adultului. Aşa
observă existenţa unor reguli impuse de ceilalţi şi deprinde modalităţi de
adaptare la viaţa socială. Datorită interacţiunii cu ceilalţi, spaţiul şcolar are
un rol esenţial în ceea ce priveşte socializarea copilului.
Clasa este spaţiul şcolar în care au loc cele mai importante interacţiuni din
mediul educaţional: interacţiunea profesor-elev şi interacţiunea elevi-elevi.
În acest context relaţional, ghidat de scopuri specifice educaţiei, fiecare
actor social îşi etalează propriile comportamente şi practici. Fiecare are
particularităţi specifice care diferă atât ca sens, cât şi în ceea ce priveşte
mijloacele prin care se realizează. Între componentele umane esenţiale ale
clasei, profesorii şi elevii, se stabilesc raporturi sociale diverse, atât
interindividuale, cât şi individual-colective. Aceste relaţii pot avea efecte
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majore asupra stării psihologice a fiecărui şcolar şi pot influenţa calitatea
vieţii şcolare (Iancu, 2000). Totalitatea raporturilor interumane din spaţiul
şcolar determină stări emoţionale precum şi situaţii de comunicare care pot
alterna în sens pozitiv sau negativ în funcţie de raportarea elevilor la normele
implicite sau la cele explicite din mediul şcolar. În clasă, elevii învaţă
normativitatea socială, comportamentele aşteptate de societate specifice
vârstei lor; tot aici sunt diferenţiaţi, apreciaţi şi li se fixează un statut nu după
criterii biologice, ci după performanţele şcolare, după modul în care îşi
îndeplinesc sarcinile educative.
Fiecare şcoală este o comunitate vie formată din oameni care au propriile
biografii, sensibilităţi, relaţii, ceea ce determină, în cadrul şcolii, conturarea
unui „aer“ propriu, după cum subliniau Robinson şi Aronica (2015, p. 109).
Personalităţile care o compun, ritualurile şi rutinele, poveştile şi glumele înţelese
doar de cei dinăuntru, normele de conduită, grupurile şi subculturile existente
în şcoală conturează climatul acestei instituţii care e considerată un sistem
viu. Formarea şi menţinerea unui climat şcolar sănătos necesită grijă şi efort
susţinut, atât la nivel micro - la nivelul clasei de elevi, cât şi la nivel macro la nivelul întregii instituţii şcolare, pentru a crea un spaţiu şcolar care să
susţină procesul de învăţare şi care să aibă efecte pozitive asupra tuturor
membrilor.

2. Relaţia familie - şcoală
Pentru reuşita şcolară a elevului, pentru buna integrare socială a acestuia în
mediul şcolar, legătura şcoală-familie este foarte importantă. În prezent,
familiile elevilor au aşteptări multiple de la şcoală. Acestea pot fi de ordin
instrumental - preocupări referitoare la viitorul copiilor, la standardul vieţii,
de ordin profesional - vizează conferirea unui statut social superior, de ordin
afectiv - cu referire la trăirea experienţelor pozitive în cadrul şcolii şi de
ordin cultural - vizează modele culturale, personalităţi ce pot fi luate ca
exemple de viaţă (Alexandrescu, 2006).
Formele raporturilor familie-şcoală sunt diverse, dar ele au fost structurate
de către Henripin şi Ross (1976, apud Stănciulescu, 1997, p. 175) în două
dimensiuni generale, şi anume:
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- dimensiunea relaţiei părinte-copil care face referire la modul în care părinţii
elevilor supraveghează activitatea şcolară a acestora prin: controlul
rezultatelor şcolare, al temelor, ajutorul acordat de părinţi în rezolvarea
temelor, suportul, susţinerea morală şi materială a activităţii şcolare a
copilului;
- dimensiunea relaţiei familie-şcoală care vizează alegerea filierei şi a unităţii
şcolare la care să înveţe copilul, precum şi contactele directe pe care
părinţii le au cu reprezentanţii instituţiei şcolare, în special cu profesorii.
Contactele acestea pot fi colective (reuniuni de informare a părinţilor,
lecţii deschise pentru părinţi) sau individuale (telefoane, scrisori sau
vizite ale cadrului didactic la domiciliul elevilor). De asemenea, întâlnirile
cu părinţii pot avea un aspect informal atunci când se regăsesc sub
forma excursiilor, a vizitelor, a serbărilor, a diverselor aniversări la care
iau parte şi părinţii.
Calitatea acestei legături poate fi influenţată de atitudinea cadrelor didactice
faţă de formele de menţinere a relaţiei cu familia, de deschiderea familiei
faţă de anumite forme de relaţionare, de experienţa didactică şi chiar de
vârsta cadrelor didactice. Cele mai frecvente şi diverse contacte se realizează
la nivelurile de bază ale învăţământului, mai ales pe parcursul anilor şcolari
de cotitură. Aspectul relaţional familie-şcoală este influenţat şi de
caracteristicile elevului, care devine mesager şi mesaj în acelaşi timp.
Indiferent de modalitatea de comunicare, de multe ori copilul are posibilitatea
de a modifica conţinutul şi forma mesajului, modelând astfel raporturile dintre
adulţi.
Datorită implicării familiei în activitatea şcolară a copilului, aceasta devine
un intermediar în raporturile şcoală-copil. Raporturile şcolii cu familiile elevilor
induc creşterea complexităţii rolului cadrului didactic, care, pe lângă rolurile
exercitate în raport cu elevii şi cu administraţia şcolară, este nevoit să
îndeplinească şi un set de roluri în raport cu adulţii care se implică în educaţia
copilului. Uneori aceste roluri devin o sursă de stres pentru cadrul didactic,
şi asta mai ales în situaţia în care părinţii fac observaţii critice la adresa
acestuia în prezenţa copilului. Datorită aşteptărilor diferite ale părinţilor, uneori
chiar contradictorii, activitatea cadrelor didactice este percepută de aceştia
ca nesatisfăcătoare. Aşadar, interacţiunile familie-şcoală conduc la o
reconstrucţie continuă a rolurilor care se negociază mereu în experienţa
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cotidiană. Dacă universul social al familiei se extinde datorită influenţei şcolii,
acest fapt este valabil şi în sens invers, deoarece contactele cu părinţii
determină lărgirea reţelelor de sociabilitate a cadrelor didactice. Această
deschidere reciprocă poate determina stări de satisfacţie sau de tensiune
pentru cadrele didactice care sunt nevoite să parcurgă un proces de
cunoaştere sub aspect informaţional, pedagogic şi cultural pentru a menţine
legături eficiente cu părinţii elevilor.
Integrarea copiilor în sistemul de învăţământ implică o serie de modificări în
unele domenii, atât în dreptul acestora, al elevilor, cât şi în programul şi
priorităţile părinţilor. Relaţia familiei cu şcoala poate suferi modificări în funcţie
de natura şi intensitatea schimbărilor care au loc ca urmare a şcolarizării
copiilor. Printre domeniile în care se observă această schimbare, Stănciulescu
(1997, pp. 177-184) remarcă: timpul studiilor elevului – părinţii îşi
coordonează programul în funcţie de cantitatea şi dificultatea temelor de
casă; raportul cu spaţiul – determinat de locaţia instituţiei de învăţământ;
bugetul familial – afectat de anumite taxe de şcolarizare; volumul şi
distribuţia sarcinilor între membrii familiei – rolul adulţilor este mai încărcat
cu noi sarcini şi responsabilităţi; intensificarea controlului exercitat de
părinţi asupra copilului; forma şi conţinutul educaţiei familiale – familia
oferă copiilor un capital cultural şi intelectual rentabil sub aspectul reuşitei
şcolare; şcoala deposedează familia de copil – prin faptul că se creează
o distanţă socială între ei; climatul emoţional al familiei – este afectat de
stări de satisfacţie/insatisfacţie ale copilului; evaluarea activităţii parentale
– prin evaluarea activităţii copilului părinţii se pot simţi culpabilizaţi sau
recompensaţi; şcoala ameninţă intimitatea familiei – cadrele didactice
caută informaţii cu privire la viaţa familială a copiilor; deziluzii şi frustrări
– suferite de familiile din categorii defavorizate datorită decalajului dintre
speranţe şi realitate; şcoala introduce familia într-o reţea de sociabilitate
– prin contactul cu cadrele didactice, cu părinţii colegilor copilului.
Impactul reciproc al celor două instanţe educative - familie şi şcoală - este
evident şi important pentru progresul şcolar al elevilor şi pentru dezvoltarea
personalităţii acestora. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi
se susţin, atunci ele vor influenţa integrarea eficientă a copilului în activitatea
şcolară şi, mai apoi, în viaţa socială. Familia şi şcoala intră astfel într-o relaţie
de parteneriat fiindcă hotărăsc să conlucreze pentru atingerea unui scop
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comun, şi anume pentru binele copilului. Parteneriatele în sine nu pot produce
elevi de succes, ci activităţile parteneriale trebuie să fie proiectate astfel
încât să conducă la obţinerea acestui deziderat.
Parteneriatul în educaţie este un proces democratic de cooperare între
instituţiile partenere - familia şi şcoala - în vederea spijinirii copilului pe
parcursul său educaţional. Pentru ca barierele dintre instituţiile responsabile
de educaţie să fie dărâmate, este necesar să se stabilească, prin colaborare,
obiectivele comune în funcţie de care se vor elabora modalităţile de acţiune.
Familia şi şcoala trebuie să caute împreună soluţii, strategii alternative în
condiţiile cunoaşterii punctelor forte şi a celor slabe ale proiectului în care
sunt implicaţi. Această colaborare determină câştigarea încrederii individuale
în ceea ce se poate face, dezvoltarea responsabilităţii colective şi individuale,
precum şi multiplicarea partenerilor responsabili (Bunescu, Alecu & Badea,
1997).
Scopul parteneriatului şcoală-familie, după cum menţionează Goia (2016),
este acela de a susţine copiii în vederea atingerii succesului şcolar personal.
Acest parteneriat trebuie înţeles ca o relaţie permanentă de colaborare între
personalul şcolii şi familia fiecărui elev pentru ca beneficiile să fie vizibile
pentru toţi cei implicaţi: şcoală, elevi (creşterea performanţelor şcolare),
părinţi (atitudini pozitive faţă de şcoală), profesori (motivaţie crescută pentru
procesul educativ). Orice modalitate de menţinere a relaţiei dintre familie şi
şcoală - consultaţii cu părinţii elevilor, vizite la domiciliul elevilor, programe
diverse de mentorat, de voluntariat, implicarea părinţilor precum şi a unor
membri ai comunităţii în managementul şcolii, diverse parteneriate ale şcolii
cu comunitatea de afaceri (Bryan & Holcomb McCoy, 2004) - are rolul de
a determina efecte pozitive pentru elevi, atât sub aspect educaţional, cât şi
sub aspect psiho-social, în ceea ce priveşte achiziţiile intelectuale, precum şi
în ceea ce priveşte bunăstarea lor socială.
O şcoală sănătoasă, o şcoală de succes este aceea care valorizează relaţia
cu familiile elevilor săi. În acest sens, părinţilor li se oferă oportunitatea de a
se implica mai mult în sprijinirea activităţii şcolare prin asocierea în comitete
sau consilii ale părinţilor sau în asociaţii de părinţi. În vremurile actuale,
redimensionarea legăturii şcoală-familie determină implicaţii majore în spaţiul
şcolar.
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3. Strategia relaţională în spaţiul şcolar
3.1.

Noţiunea de strategie

Noţiunea de strategie îşi are originea în epoca antică a Greciei, unde, iniţial,
termenul „strategos” se referea la rolul generalului care comanda o armată.
Sensul termenului a inclus apoi şi alte particularităţi ce făceau referire la
abilităţile psihologice şi comportamentale care îi dădeau generalului
posibilitatea să-şi îndeplinească rolul (Bleoju, 2022). În domeniul
managementului, strategia este arta dirijării unui ansamblu de dispozitive
pentru atingerea unui obiectiv. Strategia reprezintă cadrul ce orientează
alegerile care determină natura şi direcţia unei organizaţii. Ea este expresia
orientării pe termen lung a unei organizaţii sau instituţii, cu scopul valorificării
potenţialului specific (Petrişor, 2007).
Strategiile sunt rezultatele deciziilor strategice, a acelor decizii care se iau la
nivelul managementului de vârf cu scopul obţinerii obiectivelor strategice.
Deciziile exprimă opţiunile majore ale organizaţiei de dezvoltare şi de realizare
a competitivităţii strategice şi au la bază gândirea strategică (Ciobanu &
Ciulu, 2005).
Şi instituţiile şcolare îşi stabilesc planuri strategice pentru a-şi asigura
îndeplinirea misiunii ca organizaţii furnizoare de educaţie. Astfel,
managementul strategic al unei şcoli trebuie să monitorizeze schimbările din
mediul social, să anticipeze tendinţele viitoare, să stabilească obiective
adecvate şi strategii specifice de îndeplinire a acestora şi să evalueze
realizarea scopurilor propuse (Zaharia, 2013).

3.2.

Strategia educaţională

Strategia educaţională include în aspectul său terminologic repere specifice
procesului de predare-învăţare, procesului de proiectare şi desfăşurare a
lecţiei. Ea poate fi înţeleasă ca modul în care profesorul combină strategiile
didactice cu formele de organizare a învăţării pentru atingerea obiectivelor
lecţiilor. Elementele determinative ale strategiei educaţionale cuprind:
obiectivele, conţinuturile pe care se centrează procesul didactic, metodele
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prin care ele se prelucrează, selectarea, combinarea şi dozarea componentelor
strategiei în raport cu ansamblul factorilor determinanţi, precum şi resursa
umană - profesorii şi elevii.
În prezent, activitatea didactică a profesorului este ghidată de strategia centrării
pe elev. Într-un sens restrâns, strategia centrată pe elev ca subiect al învăţării
presupune desemnarea unui plan de acţiune educativă orientat spre
cunoaşterea nevoilor educative ale elevului. În sens larg, strategia centrată
pe elev presupune desemnarea unei paradigme experienţiale a instruirii bazată
pe valorizarea aspiraţiilor şi abilităţilor elevului. „Centrarea pe elev devine
atât o condiţie de calitate şi eficienţă a procesului formativ, cât şi una dintre
cele mai la îndemână căi de rezolvare a numeroaselor dificultăţi pe care le
cunoaşte şi amplifică învăţământul contemporan” (Şoitu & Cherciu, 2006,
pp. 45-46).
Strategia educaţională devine expresia relaţiei cadrului didactic cu elevii astfel
încât procesul de învăţare să fie dinamic şi încărcat cu valenţe pozitive. În
acest sens, activităţile educative se desfăşoară în funcţie de caracteristicile
personale ale elevilor şi sunt proiectate astfel încât să constituie experienţe
de învăţare pozitivă care să conducă la dezvoltarea de competenţe şi
transmiterea de conţinuturi specifice.

3.3.

Strategia relaţională

Procesul de învăţământ este unul dinamic. Buna sa funcţionare depinde de
o serie de factori: contextuali, relaţionali, pedagogici, sociali, psihologici. Pentru
ca rezultatele acestui proces să determine succesul şcolar al fiecărui elev,
este esenţial ca între pilonii educaţiei şcolare - şcoala, familia, elevul - să fie
relaţii foarte bune.
Ţibu şi Goia (2014) subliniază importanţa parteneriatului dintre şcoală, familie
şi comunitate datorită efectelor pozitive pe care le produce în educaţia copiilor.
Dacă interacţiunea care se realizează între părinţi şi şcoală este eficientă,
atunci aceasta va influenţa dezvoltarea copiilor, atât cognitiv, cât şi psihosocial, şi le va îmbogăţi rutina zilnică şcolară (Krüger & Michalek, 2011). În
acord cu aceste aspecte evidenţiate în literatura de specialitate, managementul
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şcolar trebuie să stabilească strategii relaţionale eficiente atât în ceea ce
priveşte legătura diadică profesor-elev, profesor-clasă, cât şi sub aspectul
legăturii triadice - profesor-elev/clasă-părinte.
Rezultatele studiilor cu privire la legătura dintre implicarea familiei şi succesul
şcolar al copiilor evidenţiază efectele pozitive în ceea ce priveşte îmbunătăţirea
rezultatelor la învăţătură, frecvenţa şcolară şi responsabilizarea elevilor pentru
munca specifică activităţilor şcolare (Epstein et al., 2009). Datorită
implicaţiilor pozitive pe care le aduce parteneriatul şcolii cu părinţii, instituţiile
de învăţământ trebuie să implementeze strategii eficiente de colaborare cu
familiile elevilor, de implicare a acestora în activităţi care încurajează succesul
elevilor (Cankar, Deutsch & Kolar, 2009).
O instituţie de învăţământ eficientă este caracterizată, în prezent, de o
implicare a părinţilor în activităţile cu caracter şcolar (Smith et al., 2007).
Valenţele pozitive ale implicării părinţilor sunt evidente în aria achiziţiilor
elevilor, în adaptarea socială a copiilor, în comportamentul, motivaţia şi
competenţele sociale ale acestora, în relaţia dintre elevi şi profesori, în relaţiile
dintre copii. Cu toate acestea, se observă că şcolile tind să nu aibă obiective
concrete cu privire la modalitatea de implicare a părinţilor în activităţile şcolare,
iar pentru multe şcoli implicarea părinţilor nu reprezintă o prioritate (Ţibu &
Goia, 2014).
Pe de altă parte, datele cercetării realizate de Dor (2013) sugerează că
implicarea părinţilor în relaţia cu şcoala este mai mică decât ar fi de dorit.
Unul dintre motivele acestui fapt este acela că, în relaţia cu părinţii, cadrele
didactice etalează atitudini pozitive cât şi negative. „Din prisma experienţei
didactice, se constată că profesorii începători minimizează rolul implicării
familiei. Din perspectiva diferenţelor dintre profesori, pe cicluri de învăţământ,
se constată că cei din învăţământul primar implică mai mult familia decât cei
din învăţământul gimnazial şi liceal, de multe ori nefiind clar profesorilor cum
anume ar putea să implice familia” (Dor, 2013, apud Ţibu & Goia, 2014, p.
40).
Deoarece educaţia este un proces uman, ea se poate desfăşura eficient
într-un climat relaţional care să stimuleze învăţarea şi care să se bazeze pe
comunicare. Astfel, orice strategie educaţională pe care cadrul didactic o va
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proiecta pentru îmbunătăţirea activităţii educaţionale, fie în planul
randamentului şcolar al elevilor, fie în cel relaţional, motivaţional, fie în
menţinerea unei bune relaţii cu familia elevului, se va baza pe comunicare.
Activitatea cadrului didactic, atât la nivelul clasei, cât şi la nivelul şcolii, este
una de natură managerială. Pentru a atinge idealul educaţional şi performanţa
în mediul actual, plin de schimbări, e necesară prezenţa unei gândiri strategice
la nivelul învăţământului, atât sub aspect educaţional, cât şi sub aspect
relaţional. Dimensiunea strategică a managementului şcolar este asigurată
însă de existenţa unei gândiri strategice şi a unei culturi organizaţionale
favorabilă schimbării. Dacă implementează o strategie creatoare de valoare,
atunci şcoala obţine un avantaj competitiv în relaţie cu celelalte instituţii de
învăţământ. Astfel, o strategie relaţională eficientă va contura modalităţi de
implicare a familiilor elevilor în viaţa şcolii, iar această strategie trebuie să
fie o caracteristică permanentă a învăţământului actual.

4. Particularităţi specifice ciclului primar de învăţământ
În ciclul primar de învăţământ sunt şcolarizaţi copii cu vârsta între 6-7 şi 1011 ani. Pentru a cunoaşte particularităţile specifice vârstei şcolare mici, este
necesar să cunoaştem profilul psihologic al acestei vârste. Conform lui Nicola
şi Farcaş (1992, p. 33), „profilul psihologic este o expresie cantitativ-calitativă
a totalităţii componentelor, proceselor şi însuşirilor psihice, precum şi a relaţiilor
interfuncţionale dintre acestea, caracteristice unei anumite etape din dezvoltarea
ontogenetică a copiilor şi care se diferenţiază de la un individ la altul”.
Sub aspect fizic, se constată o fortificare generală a organismului şcolarului
mic. Din punct de vedere cognitiv, gândirea acestuia se desprinde de datele
percepţiei globale intuitive şi manifestă o tendinţă de reflectare prin acţiuni
tot mai eficace asupra obiectului. Cunoaşterea se realizează prin operaţii
logice, concrete, obiectuale, a căror trăsătură definitorie este reversibilitatea.
Viaţa socială devine mai activă deoarece copilul simte nevoia de a trăi în
colectiv, de a lua parte la activităţile comune din cadrul grupului. Apartenenţa
la colectivitatea clasei presupune o acomodare cu specificul şi regulile vieţii
sociale, iar copilul îşi reglează atitudinile şi relaţiile cu ceilalţi în funcţie de
regulile de conduită din cadrul grupului (Nicola & Farcaş, 1992, pp. 38-39).
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Mediul şcolar aduce un climat diferit de cel familial, unul mai puţin protector,
iar mutaţiile ce se petrec în viaţa copilului în noul mediu, cel şcolar, îi determină
pe unii specialişti să considere acest nou început drept un şoc al şcolarizării.
Toate aceste transformări vor influenţa personalitatea copilului. Viaţa de
şcolar sporeşte importanţa socială a acţiunilor întreprinse de copii. În această
etapă se observă o amplificare a contactelor sociale fiindcă şcolarul
relaţionează mai mult cu cei de-o vârstă cu el, cu colegii, fapt ce determină
o sporire a indicelui de socializare şi a sentimentelor colective. Conduitele
interacţionale influenţează personalitatea copilului şi conduc la formarea unor
trăsături de caracter pozitive sau negative. Sub impactul activităţilor comune
apare prietenia interpersonală, se dezvoltă sentimentul răspunderii, dăruirea
afectivă. Relaţiile dintre copii sunt reglementate de criterii situaţionale,
momentane, astfel că acestea pot fi considerate instabile (Golu, Zlate &
Verza, 1995).
Relaţia educativă din spaţiul şcolar se conturează în jurul unei persoane cu
rol foarte important, şi anume învăţătorul/învăţătoarea. Această legătură cu
caracter reciproc (între educator şi educat) are scopul de a asigura condiţiile
esenţiale pentru reuşita procesului de învăţare şi pentru dezvoltarea
personalităţii elevului. Relaţia şcolarului mic cu învăţătorul/învăţătoarea are
implicaţii pedagogice, psihologice şi sociologice care pot influenţa calitatea
climatului psihosocial din cadrul clasei.
Deoarece învăţământul primar este prima etapă din învăţământul obligatoriu,
este important ca în această perioadă copilul să găsească în şcoală un cadru
prielnic dezvoltării sale cognitive, emoţionale, psihomotorii. Astfel, o colaborare
eficientă familie-şcoală în această etapă a şcolarităţii determină efecte pozitive
în ceea ce priveşte învăţarea şi starea de bine a şcolarului mic.

5. Studiul investigativ
5.1.

Metodologia cercetării

Scopul prezentului studiu a fost acela de a determina care sunt strategiile
relaţionale existente în cadrul unei şcoli primare din Timişoara.
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Obiectivele propuse au fost:
a) determinarea relaţiilor existente între învăţător şi elevi;
b) identificarea relaţiilor dintre şcoală şi familiile elevilor.
Ipotezele care stau la baza cercetării au fost:
a) Existenţa relaţiilor eficiente în clasa de elevi, între învăţător şi elevi, asigură
bunul demers educaţional.
b) Existenţa relaţiilor de colaborare familie-şcoală influenţează activitatea
şcolară a copiilor.
Populaţia cercetării a cuprins 60 de persoane împărţite în două loturi: lotul
părinţilor (30 de respondenţi) şi lotul elevilor (30 de elevi, copii ai părinţilor
investigaţi). Distribuţia acestora pe clase şi sex este vizibilă în următorul
tabel:
Tabelul nr. 1. Distribuţia pe clase şi sex a celor 30 de elevi
Clasa

Numărul subiecţilor

I
a II - a
a III- a
a IV- a
TOTAL

4
6
6
14
30

Distribuţia pe sexe
Masculin
2
3
3
8
16

Feminin
2
3
3
6
14

Procentul
subiecţilor %
13,3%
20%
20%
46,6%
100%

Am ales un număr mai mare de elevi din clasa a IV-a datorită particularităţilor
psihologice şi de vârstă care le permit să facă aprecieri obiective asupra
situaţiei în care se regăsesc. Nu am inclus în studiu elevi din clasa pregătitoare
deoarece am considerat că, pentru o evaluare obiectivă, elevii trebuie să fi
petrecut cel puţin un an în şcoală.
În actuala cercetare s-a folosit ca metodă şi tehnică de investigare ancheta
pe bază de chestionar. Chestionarul aplicat este de tip omnibus
autoadministrat. Majoritatea întrebărilor din chestionare sunt cu răspunsuri
închise. Informaţiile cuprinse în chestionare au fost introduse în baza de
date construită cu ajutorul programului SPSS.18.0.
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5.2.

Rezultatele cercetării

Demersul investigativ a cuprins două dimensiuni ale strategiei relaţionale, şi
anume dimensiunea învăţătoare-elevi şi dimensiunea şcoală-familie.
a) Relaţia învăţătoare - elevi
Pentru a surprinde relaţionarea dintre cadrul didactic şi elevi, şcolarii mici au
completat un chestionar cu 16 întrebări. Prin completarea acestora s-a
investigat pe de o parte percepţia elevilor asupra climatului şcolar fiindcă
cadrul socio-afectiv în care e integrat şcolarul poate constitui un obstacol
sau un stimulent în calea învăţării, iar pe de altă parte s-a urmărit existenţa
strategiilor educative pe care învăţătoarea le adoptă pentru transmiterea
cunoştinţelor în vederea realizării învăţării.
Operaţionalizând conceptul de relaţie învăţătoare-elev, primele întrebări (Q1:
Te înţelegi cu doamna învăţătoare? şi Q2: Îţi place învăţătoarea?) au
investigat existenţa legăturii afective cu învăţătoarea. Conform datelor din
tabelul nr. 2, se observă faptul că, în şcoala în care s-a realizat cercetarea,
elevii se înţeleg foarte bine (70%) şi bine (23,3%) cu învăţătoarea clasei.
De asemenea, într-un procent de 53,3% elevii îşi iubesc foarte mult
învăţătoarea, 30% dintre copii afirmând că le place mult de aceasta. Aceste
aprecieri sincere ale copiilor faţă de relaţia cu cadrul didactic constituie premisa
existenţei unui climat eficient în clasă pentru realizarea procesului educaţional.
Tabelul nr. 2. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea Q1:
Te înţelegi cu d-na învăţătoare?

Q1: Te înţelegi cu d-na
învăţătoare?

foarte bine
bine
potrivit
rău
Total

Frecvenţa

Procent

21
7
1
1
30

70,0
23,3
3,3
3,3
100,0
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Dar, a face parte dintr-un colectiv presupune a relaţiona şi cu ceilalţi colegi.
Aşadar, întrebarea Q11: Cum te înţelegi cu colegii din clasa ta?
investighează relaţia cu colegii. Rezultatele, vizibile în tabelul nr. 3, arată că
un procent de 46,7% dintre copiii investigaţi se înţeleg foarte bine cu colegii
de clasă, iar 30% se înţeleg bine între ei. Procentul de 6,6% al celor care
au raportat neînţelegeri poate fi determinat de unele conflicte între rolurile
stabilite între copii în clasă sau pot fi exprimări ale unor stări de moment care nu
influenţează ipoteza privind existenţa unui mediu socio-afectiv propice învăţării.
Tabelul nr. 3. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea Q11:
Cum te înţelegi cu colegii din clasa ta?

Q11: Cum te înţelegi cu
colegii din clasa ta?

foarte bine
bine
potrivit
rău
Total

Frecvenţa

Procent

14
9
5
2
30

46,7
30,0
16,7
6,6
100,0

Se observă că în şcoala investigată, majoritatea copiilor se înţeleg foarte
bine şi bine atât cu învăţătoarea, cât şi cu colegii din clasă. Aşadar,
interacţiunea din grupul şcolar se bazează pe relaţii afective pozitive, fapt
care constituie premisa unui climat psiho-social sănătos.
Deoarece la şcoală învăţătoarea transmite un conţinut ştiinţific prin procesul
instructiv-educativ, e important ca acest conţinut să fie înţeles de copii şi
elevii să fie sprijiniţi de cadrul didactic în acest sens. Următoarele întrebări
surprind existenţa unei bune strategii educative a cadrului didactic (Q3: Te
ajută doamna învăţătoare când nu înţelegi?, Q4: Înţelegi la lecţii când
ţi se explică?) şi curajul elevilor de a o întreba pe învăţătoare când nu
înţeleg conţinutul ştiinţific (Q5: Ai curajul să o întrebi pe învăţătoare când
nu înţelegi?). Din răspunsurile elevilor se evidenţiază faptul că 90% dintre
ei se simt ajutaţi întotdeauna de doamna învăţătoare atunci când nu înţeleg
conţinutul din cadrul lecţiilor predate; elevii înţeleg întotdeauna (46,7%)
sau câteodată (50%) când li se explică în cadrul lecţiilor, iar un procent de
90% au curajul să o întrebe pe învăţătoare cerând explicaţii suplimentare.
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Aşadar, strategia educativă este una centrată pe elev.
Cu privire la comunicarea dintre cadrul didactic şi elevi, şcolarii au fost
întrebaţi dacă învăţătoarea se consultă cu ei atunci când se ia vreo decizie
privind activităţile şcolare. Astfel, răspunsurile la întrebarea Q6: Se consultă
d-na învăţătoare cu voi în luarea unei decizii pentru clasă?, 83,3% au
spus că această consultare se realizează întotdeauna, iar un procent de
16,7% apreciază o colaborare doar câteodată. Existenţa acestei relaţii de
colaborare contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la o bună integrare
socială bazată pe încredere şi apreciere din partea cadrului didactic.
Clasa de elevi este un spaţiu social în care pot apărea neînţelegeri între copii
din cauza diferenţelor sociale, familiale sau din cauza situaţiilor şcolare
specifice. În acest context, rolul învăţătoarei este deosebit de important.
Strategia relaţională implementată de aceasta poate crea un climat psihosocial pozitiv. Răspunsurile la întrebările Q7: Vă ajută învăţătoarea să
rezolvaţi conflictele dintre voi? şi Q8: În ce măsură vă ajută să rezolvaţi
conflictele? au evidenţiat faptul că învăţătoarea îi ajută pe copii să rezolve
conflictele, fapt apreciat ca pozitiv de 90% din copii, acest sprijin fiind oferit
într-o măsură foarte mare - 60% şi mare - 30% de cadrul didactic al clasei.
De asemenea, se observă că învăţătoarele clădesc relaţii plăcute între elevi,
fapt confirmat de 93,3% dintre elevii care au apreciat că întotdeauna
învăţătoarea se îngrijeşte de toţi elevii din clasă (Q12). În cadrul şcolii există
un climat psiho-social pozitiv, fapt întărit şi de un procent de 80% dintre
şcolarii mici care au afirmat că nu se consideră trataţi nedrept de cadrele
didactice (Q10).
Concluzionând, strategiile relaţionale pe care învăţătoarele din această şcoală
le aplică sunt propice învăţării, climatul socio-afectiv este încărcat de valenţe
pozitive, copiii se simt apreciaţi şi integraţi în colectivul clasei. Relaţia cu
cadrul didactic e bazată pe încredere, pe simpatie şi oferă şcolarilor confortul
de a întreba atunci când nu înţeleg la lecţii sau de a sesiza momente
conflictuale. Ipoteza generală a acestei dimensiuni - Existenţa relaţiilor
eficiente în clasa de elevi, între învăţător şi elevi, asigură bunul demers
educaţional - a fost testată şi astfel se întăreşte importanţa relaţiilor cadru
didactic-elevi la nivelul ciclului primar de învăţământ.
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b) Relaţia şcoală - familie
Cel de-al doilea plan relaţional surprins în această cercetare a fost acela al
relaţiei dintre cadrul didactic al clasei şi familia elevului, precum şi existenţa
parteneriatelor între şcoală şi familiile copiilor. Pentru reuşita procesului educativ,
în prezent se acordă o importanţă mult mai intensă legăturii şcoală-familie, căci
o colaborare eficientă a acestora determină efecte pozitive în aria rezultatelor
la învăţătură ale şcolarilor şi favorizează bunăstarea vieţii şcolare a copiilor.
Chestionarul adresat părinţilor cuprinde 20 de întrebări cu răspuns închis şi
două întrebări au răspuns deschis.
În prima parte a investigării părinţilor am urmărit existenţa cooperării cu
învăţătoarea clasei pentru ca elevul să atingă performanţele şcolare specifice
nivelului prevăzut de programa şcolară. Astfel, am urmărit interesul arătat
de aceştia pentru rezultatele şcolare ale copilului, interes manifestat prin
controlarea temelor, sprijinirea în realizarea sarcinilor şcolare. Rezultatele la
întrebarea Q1: În ce măsură sunteţi interesat de activitatea şcolară a
copilului dvs.? indică un procent de 83,3% de părinţi preocupaţi în foarte
mare măsură, iar 13,3% preocupaţi în mare măsură de activitatea şcolară
a copilului. Şi copiii au fost chestionaţi (întrebarea Q14 din chestionarul
adresat lor) cu privire la măsura în care sunt interesaţi părinţii lor de activitatea
şcolară. Pentru 86,7% dintre şcolari, părinţii se interesează de ei în foarte
mare măsură, iar 13,3% dintre copii au încadrat această preocupare a
părinţilor la rangul de mare măsură. Corelarea acestor răspunsuri conturează
interesul şi preocuparea familiei pentru progresul şcolar al copiilor. Întrebarea
Q3: Colaboraţi cu învăţătoarea clasei pentru progresul şcolar al
copilului? arată că toţi (100%) părinţii intervievaţi colaborează în acest
sens cu cadrul didactic al clasei. De asemenea, din răspunsurile părinţilor la
întrebarea Q5: În ce măsură sunteţi mulţumiţi de calitatea învăţăturii
primită în şcoală de copilul dvs? se observă că părinţii sunt foarte
mulţumiţi într-un procent de 76,7% şi mulţumiţi - 23,3% de eforturile
educaţionale ale cadrelor didactice din şcoală. Această evaluare conferă
încredere şi învăţătoarelor, deoarece munca lor a fost astfel evaluată de
părinţii copiilor.
Printre modalităţile de colaborare şcoală-familie, surprinse de întrebarea Q9,
cele mai utilizate modalităţi prin care cadrele didactice informează familiile
elevilor sunt: conversaţia directă (96,7%), şedinţele cu părinţii (86,7%),
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lecţiile deschise pentru părinţi (23,3%), precum şi înştiinţările scrise
(16,7%). Deoarece conversaţia directă este cea mai utilizată modalitate,
deducem că părinţii vin la şcoală şi cer informaţii despre elevi, că învăţătoarea
transmite deschis situaţiile problematice şi soluţiile pentru îmbunătăţire,
această colaborare asigurând progresul şcolar al elevilor. Se poate observa
că învăţătoarele au stabilit o strategie relaţională eficientă cu părinţii elevilor,
ceea ce asigură bazele parteneriatului familie-şcoală în această instituţie de
învăţământ.
Am urmărit dacă această colaborare include şi alte aspecte ale şcolarităţii.
În acest sens, întrebările Q7: Cadrul didactic se consultă cu dvs. privind
activităţile pentru copii din şcoală? şi Q8: Deschiderea învăţătoarei la
colaborarea cu dvs. o consideraţi? au surprins existenţa parteneriatului
la nivelul clasei. Datele din tabelul nr. 4 indică faptul că această colaborare
este funcţională în mare măsură, dar pot fi implementate mai multe strategii
privind implicarea părinţilor în activităţile clasei, şi asta deoarece deschiderea
învăţătoarei la colaborarea cu părinţii este apreciată ca fiind foarte bună de
către 90% dintre părinţii chestionaţi (Q8).
Tabelul nr. 4. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea Q7:
Se consultă cadrul didactic cu dvs. în activităţile pentru copii?
Q7: Se consultă cadrul
didactic cu dvs. în
activităţile pentru copii?

foarte mare măsură
mare măsură
potrivit
Total

Frecvenţa
11
13
6
30

Procent
36,7
43,3
20,0
100,0

Relaţia familiei cu învăţătoarea clasei, surprinsă de întrebarea Q6: Cum
apreciaţi relaţia dvs cu învăţătoarea clasei?, a fost apreciată ca foarte
bună într-un procent de 76,7%, fapt care constituie baza unei colaborări
eficiente familie-cadru didactic. A fi partener implică şi posibilitatea de a
decide cu privire la unele activităţi cu caracter educativ. În acest sens,
întrebarea Q15: Vi s-a oferit posibilitatea de a decide cu privire la o
anumită activitate şcolară sau extraşcolară? a evidenţiat faptul că 70%
dintre părinţi au avut posibilitatea de a decide la nivelul clasei în activităţile
şcolare sau extraşcolare ale copiilor. Aceştia au putut decide într-o măsură
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foarte mare (30%), mare (30%) şi potrivită (13,3%) conform răspunsurilor
oferite de părinţi la întrebarea Q16: În ce măsură aţi putut decide?.
Tabelul de mai jos, nr. 5, evidenţiază faptul că părinţii se consideră a fi
parteneri cu şcoala la care învaţă copiii lor.
Tabelul nr. 5. Frecvenţa răspunsurilor la întrebarea Q17:
Vă consideraţi partener cu şcoala?

Q17: Vă consideraţi
partener cu şcoala?

în foarte mare măsură
în mare măsură
potrivit
Total

Frecvenţa
16
8
6
30

Procent
53,3
26,7
20
100,0

O relaţie de parteneriat se sprijină pe colaborarea eficientă a celor două
părţi, familie-şcoală, precum şi pe posibilitatea părinţilor de a decide cu privire
la activităţile şcolare şi extraşcolare de la nivelul clasei copiilor.
Pentru a se putea implica în activităţile din şcoală e necesar ca familiile
copiilor să participe la diversele acţiuni care se desfăşoară în această instituţie.
Răspunsurile la întrebarea Q10: Aţi participat la vreo acţiune şcolară
sau extraşcolară indică spre o participare de 86,7% la astfel de activităţi.
Majoritatea activităţilor la care au participat părinţii sunt serbările şcolare,
73,3% dintre respondenţi evaluându-le cu calificativul de foarte bine. La
nivelul şcolii se realizează o mulţime de activităţi cu diverse tematici - Ziua
mamei, Ziua tatălui, Ziua copilului, Ziua familiei, Ziua porţilor deschise
- activităţi care însă, în contextul pandemiei de COVID-19, au suferit
modificări, unele fiind chiar oprite. În toate aceste activităţi au fost implicate
familiile elevilor, aşadar li s-a oferit părinţilor posibilitatea de a fi parte alături
de copiii lor.
Cu privire la colaborarea cu şcoala, părinţii se declară mulţumiţi de relaţia la
nivel instituţional (Q13: Sunteţi mulţumiţi de colaborarea cu şcoala?) în
diferite grade: 43,3% sunt foarte mulţumiţi, 46,7% se declară mulţumiţi,
iar 10% se declară mulţumiţi într-o măsură potrivită de această colaborare.
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Percepţia părinţilor cu privire la faptul că le sunt ascultate propunerile făcute
către şcoală (Q12) are semnificaţii pozitive, astfel un procent de 63,3%
evaluează că propunerile le sunt luate în considerare în mare şi foarte mare
măsură, iar 30% într-o măsură potrivită.
Părinţii investigaţi se consideră parteneri cu şcoala, dar se observă o mai intensă
colaborare la nivelul clasei faţă de colaborarea la nivel instituţional. Deoarece
80% dintre părinţi se declară foarte mulţumiţi că au ales pentru copilul lor
această instituţie de învăţământ (Q20: Sunteţi mulţumiţi că aţi ales şcoala
aceasta?), se poate concluziona că strategiile relaţionale implementate de şcoală
faţă de familiile elevilor sunt eficiente. Familiile se consideră în parteneriat cu
şcoala, iar rolul şcolii este acela de a întări calitatea relaţiilor dintre părinţi şi
instituţia şcolară. Datorită faptului că vârsta majorităţii părinţilor este încadrată
în intervalul 30-40 ani (conform datelor de identificare), acest lucru devine un
atuu pe care instituţia de învăţământ îl poate fructifica pentru o colaborare mai
eficientă ale cărei rezultate vor fi vizibile în dezvoltarea micilor şcolari.
Concluzionând, relaţia şcoală-familie este una eficientă în cadrul şcolii
investigate, mai intensă la nivelul clasei, dar cu perspective deschise la nivel
instituţional. Colaborarea la nivelul clasei determină îmbunătăţirea situaţiei
la învăţătură a copiilor, precum şi posibilitatea ca părinţii să decidă cu privire
la activităţile copilului. Familiile copiilor se declară parteneri cu şcoala în
ceea ce priveşte educaţia, însă această colaborare poate fi ajustată. Ipoteza
generală a acestei dimensiuni - Existenţa relaţiilor de colaborare familieşcoală influenţează activitatea şcolară a copiilor - a fost testată şi astfel se
întăreşte importanţa relaţiilor familie-şcoală la nivelul ciclului primar de învăţământ.

6. Concluzii
Strategiile relaţionale implementate de cadrul didactic în relaţia cu elevii din
ciclul primar trebuie să se plieze pe profilul psihologic al şcolarului mic. Astfel,
pe de o parte strategia educaţională va urmări progresul şcolar al fiecăruia
şi va fi centrată pe elev pentru ca învăţarea să fie eficientă. Sub aspect
relaţional, învăţătoarea va crea un climat psiho-social propice integrării sociale
a tuturor copiilor şi care va favoriza încrederea şcolarilor în ajutorul pe care
aceasta îl poate oferi în orice situaţie specifică mediului şcolar.
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Pentru reuşita şcolară a elevului e importantă şi relaţia familie-şcoală. În
ultimul timp se observă o preocupare mai intensă a părinţilor faţă de activitatea
şcolară a copiilor şi o multiplicare a interacţiunilor dintre personalul şcolar şi
membrii familiei elevilor. La nivelul clasei de elevi, relaţia de colaborare a
familiei cu cadrul didactic conduce la bunăstarea educaţională şi psiho-socială
a fiecărui şcolar. Strategia relaţională proiectată în acest sens determină
îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale copiilor, precum şi integrarea lor
în colectivul clasei. Parteneriatul cadrului didactic cu părinţii oferă celor din
urmă posibilitatea de a propune şi a decide cu privire la diverse activităţi
şcolare sau extraşcolare care pot facilita starea de bine a micilor şcolari. La
nivelul şcolii, demersul strategic conturează modalităţi de implicare a părinţilor
astfel încât proiectele şi acţiunile şcolii să determine o educaţie de calitate
pentru toţi elevii.
Rolul familiei şi al şcolii este foarte important pentru educaţia copiilor. Cu
cât cele două instituţii colaborează şi acţionează în parteneriat, cu atât mai
mult dezvoltarea bio-psiho-socială a copiilor se va realiza la potenţialul maxim.
Strategiile relaţionale dezvoltate şi implementate în şcoală trebuie să includă
o colaborare tot mai strânsă cu persoanele responsabile de socializarea
primară a copiilor, respectiv cu familiile elevilor.
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