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Din totdeauna ne-am dorit ca între cei trei factori hotãrâtori în formarea
ºi dezvoltarea copiilor noºtri, respectiv ºcoalã-familie-comunitate, sã existe
o legãturã strânsã ce se bazeazã  pe implicare reciprocã.

Astfel cã proiectul ,,ªcoalã ºi Comunitate„ desfãºurat în ªcoala Generalã
Prejmer ºi-a propus sã implice aceste trei instanþe cu rol educativ.

Despre proiect
Acest proiect se adreseazã cu precãdere elevilor ai cãror pãrinþi sunt ple-

caþi în strãinãtate, ºtiindu-se faptul cã aceºtia sunt mai vulnerabili afectiv ºi
solicitã o mai mare atenþie din partea celor din jur, precum ºi celorlalþi elevi
care doresc sã se implice în activitãþile proiectului.

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Fundaþia Soros România, de la care
ºcoala noastrã a  primit  o finanþare în valoare de 2150 $. Acesta se deruleazã
din luna octombrie 2008, pânã în iunie 2009 ºi beneficiazã ºi de sprijinul coor-
donatorului Centrului Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã. În dezvoltarea
acestui tip de proiect au fost alese încã douã  comunitãþi din þarã, respectiv loca-
litatea Marginea, jud. Suceava ºi localitatea Glimboca, jud. Caraº-Severin.

Proiectul este structurat pe trei activitãþi:  ºcoala pãrinþilor, Sãptãmâna
toleranþei, Hai sã facem teatru. Scopul acestui proiect este acela de a atrage
cât mai mulþi elevi ºi pãrinþi la evenimente organizate de ºcoalã în benefi-
ciul comunitãþii, precum ºi sã formeze ºi sã dezvolte o atitudine tolerantã.

Ne bucurãm sã putem spune cã gradul de implicare al elevilor, în cele
douã activitãþi destinate lor, a fost destul de mare. Aceºtia au participat la
Cercul de desen, la competiþii sportive precum: atletism, tenis de masã, ºah, la
acesta din urmã au participat ºi la faza pe judeþ unde au ieºit printre primii 30;
la activitatea „Sãptãmâna  toleranþei” în cadrul cãreia au fost invitaþi ºi pãrinþi,
precum ºi reprezentanþi ai Fundaþiei Soros ºi coordonatorul Centrului Judeþean
de Asistenþã Psihopedagogicã; la activitatea multiculturalã intitulatã „Mirajul
sãrbãtorilor de iarnã”, în cadrul cãreia au fost prezentate tradiþii ºi obiceiuri de
Crãciun, specifice principalelor etnii conlocuitoare din comunã (români, saºi,
unguri ºi rromi); la Cercul de literaturã unde au fost încurajaþi elevii  sã-ºi  pro-
moveze creaþiile, astfel cã s-a nãscut revista literarã „Familia de la ºcoalã”,
care a obþinut ºi o finanþare din partea Primãriei; la Cercul de teatru ca ºi „Dis-
cipolii lui Shakespeare”, în cadrul cãruia a fost regizatã sceneta „Dansul vrãji-
toarelor” din Macbeth, prezentatã la Carnavalul copiilor de la Teliu. Elevii au
mai participat împreunã cu pãrinþii lor la cercul „Reproducem costumele lui
Shakespeare”, în cadrul cãreia au fost confecþionate costumele pentru sceneta
menþionatã. În aceastã activitate de confecþionare au fost implicate ºi câteva
mãmici pricepute în arta croitoriei. De asemenea unii dintre elevi au participat
ºi la  activitatea de confecþionat mãºti, respectiv la concursul de mãºti.

Ne dorim ca acest proiect sã se deruleze ºi în anul viitor - probabil cu
câteva modificãrii, dar care sã stârneascã la fel de mult dorinþa elevilor de a
se implica în activitãþi prin care sã-ºi descopere ºi sã-ºi  valorizeze diferitele  
aptitudini pe care le au.  

A treia activitate, respectiv cea destinatã pãrinþilor, din pãcate nu a avut
succesul scontat, rãspunsul acestora la invitaþiile de participare a venit 
într-un numãr foarte redus. Fiind totuºi în faza de pionierat în aceastã 
activitate, debutul este mai greu, însã ne-am bucurat sã constatãm cã acei
puþini pãrinþi care au participat, au înþeles rolul acestei activitãþi ºi ne dorim
ca ei sã fie mesagerii ei, în comunitate. Este important sã înþelegem cã
meseria de pãrinte este una dintre cele mai dificile, dar ºi una dintre cele mai
nobile, pentru cã cere implicare, sacrificii, investiþii ºi are aºteptãri foarte
mari, de aceea „ªcoala pãrinþilor” ºi-a propus sã ofere sprijinul acelora care
ºtiu cã nu este îndeajuns a asigura numai traiul zilnic pentru copil. 

Dorim sã prezentãm  mai jos mesajul unui pãrinte, d-na Corina Constantin,
care a participat la activitate: „Mulþi ar spune cã - nu-i mare filozofie -, dar
eu cred cã oricât am învãþa ºi oricât ne-am strãdui sã fim cât mai buni
pãrinþi, mereu vom spune: Puteam sã fac lucrul acesta mai bine!” 

Nu putem respecta teoria, pentru cã fiecare copil este unic în felul sãu,
iar noi ca pãrinþi trebuie sa îi ajutãm sã creascã frumos, sã îi învãþãm sã îºi
aleagã modele demne de urmat ºi cel mai important sã îºi formeze principii
sãnãtoase. E ca atunci când copilul învaþã sã meargã ºi îl susþi sã nu 
cadã sau îi îndepãrtezi obstacolele din drum sã nu se împiedice. La fel e ºi
atunci când creºte: îl susþi, îl încurajezi, îl înveþi sã facã diferenþa între bine
ºi rãu, îl înveþi sã se fereascã de tentaþiile periculoase care pot îmbrãca forme
atrãgãtoare la prima vedere. Doar cã pânã la urmã trebuie sã îl laºi sã
„meargã” singur.

Comunicarea este primordialã în orice relaþie. Trebuie sã învãþãm sã ne
ascultãm copiii, sã fim prietenii copiilor noºtri, mai mult decât suntem
pãrinþi, iar proiectul „ªcoalã  ºi comunitate” tocmai asta face.

� Prof. psiholog,  
Moºniagu Mihaela
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