METODOLOGIA REALIZĂRII
ACTIVITĂŢILOR DE GRUP CU PĂRINŢII.
STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR, PROFILUL
FACILITATORULUI.
SCOPUL
Familiarizarea participanţilor cu metodologia activităţilor psihosociale de grup cu părinţii.

OBIECTIVE
-

participanţii să se familiarizeze cu structura unei activităţi cu părinţii;
participanţii să deprindă mecanisme de planificare a activităţilor psihosociale cu părinţii;
participanţii să-şi consolideze capacităţile de debrifare şi evaluare a unei activităţi cu părinţii.

DURATA
120 minute

MATERIALE NECESARE
-

foi flipchart;
carioci;
material teoretic (anexe).

PAŞI
1.

Brainstorming (10 min.)

Participanţii sunt rugaţi să răspundă la întrebările:
Când şi cum organizaţi şedinţele cu părinţii?;
Cum stabiliţi tematicile pentru şedinţele cu părinţii?.
Răspunsurile participanţilor se scriu pe foaie flipchart. Se face o generalizare şi analiză a celor expuse de
participanţi.

2.

Lucrul în grup (20 min.)

Participanţii sunt repartizaţi în 2 grupuri, fiecare grup realizează sarcina primită:
I grup – enumeraţi, în opinia dumneavoastră, aşteptările părinţilor de la şedinţele cu părinţii;
II grup – enumeraţi, în opinia dumneavoastră, aşteptările cadrelor didactice de la şedinţele cu părinţii.
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3.

Activitate. Metodologia şedinţelor cu părinţii (20 min.)

Ce resurse vă pot ajuta să răspundeţi tuturor necesităţilor părinţilor?;
Cum organizaţi şedinţele cu părinţii?.
Participanţii îşi expun experienţele şi opiniile la subiectul abordat.

4.

Activitate. Portretul – model al facilitatorului (20 min.)

Participanţii sunt repartizaţi în grupuri a câte 5-6 persoane şi sunt rugaţi să elaboreze portretul unui
facilitator ideal al şedinţelor cu părinţi. Ce calităţi şi competenţe trebuie să le posede?
Participanţii prezintă rezultatele activităţii, justificând calităţile menţionate.
Facilitatorul prezintă suportul teoretic. (Fişa resursă A)

5.

Activitate. Deosebirile dintre profesorul tradiţional şi un facilitator (20 min.)

Participanţii lucrează în aceleaşi grupuri ca la activitatea precedentă şi elaborează o listă a deosebirilor
dintre profesorul tradiţional şi facilitator. Facilitatorul comentează şi prezintă materialul teoretic
corespunzător. (Fişa resursă A)

6.

Activitate practică (30 min.)

În cele ce urmează, participanţilor li se propune simularea unei activităţi cu părinţii. (Fişa resursă B)
„Istoria numelui”
Participanţii iau loc pe scaune, aranjate sub formă de cerc. Facilitatorul ţine în mână un obiect, rând pe
rând transmis la fiecare persoană. Atunci când participanţii primesc obiectul, trebuie să spună cum se
simt, care le e dispoziţia de moment, dacă aceasta este legată de venirea lor la activitate sau de alt
factor? În grupul mare, facilitatorul roagă participanţii să se gândească pentru un moment la numele
său, să-şi amintească aspecte legate de istoria acestui nume, de persoana/persoanele care l-au ales,
precum şi la motivul acestei alegeri.
Rând pe rând, participanţii povestesc istoria numelui lor, aşa cum o ştiu, cum şi-o amintesc sau cum le-a
fost povestită de cineva din familie. Totodată, la dorinţă, părinţii pot numi o calitate ce îi caracterizează,
să prezinte un lucru pe care-l pot cel mai bine să-l facă etc.
Analiza activităţii:
Ce înseamnă pentru voi numele vostru?;
Vă place numele pe care-l purtaţi? Dacă ar fi să vi-l schimbaţi cu un altul, care ar fi acesta?;
Credeţi că numele persoanei poate să-i influenţeze cumva viaţa?;
Cât de important este pentru un om să-şi cunoască istoria numelui?;
Aţi vorbit vreodată cu copiii despre istoria numelui lor? Cum s-au simţit? Cum v-aţi simţit?;
E important pentru voi să fiţi alintat cu diminutivul numelui vostru? De ce?;
Cine vă alintă cel mai des?;
Cât de des vă alintaţi copiii utilizând diminutivul numelui lor? Cum vă simţiţi când o faceţi? Cum se
simt copiii?
Evaluare
Cum vă simţiţi?;
Cât de dificil a fost exerciţiul?;
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-

Ce v-a plăcut la activitatea de azi?;
Ce nu v-a plăcut la activitatea de azi?;
Ce gânduri v-a provocat activitatea de azi?;
Cum puteţi aplica activitatea în relaţie cu copilul/copiii voştri?.

Temă pentru acasă
Pe parcursul săptămânii, până la următoarea, întâlnire găsiţi timp să staţi de vorbă cu copilul şi să-i
povestiţi istoria numelui lui: cine i-a dat numele? De ce i-a fost dat numele pe care-l poartă? Ce
semnificaţie are numele pe care îl poartă (dacă cunoaşteţi)?;
Încercaţi ori de câte ori aveţi ocazia să alintaţi copilul numindu-l cu diminutivul numelui său, în
prealabil întrebându-l cum îi place să i se spună;
Observaţi reacţiile copilului.
La final, participanţii îşi exprimă opinia faţă de activitate.

FOI RESURSĂ
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FOI RESURSĂ
Fişa resursă A
Rolul facilitatorului într-un grup de maturi
În lucrul cu grupurile, în funcţie de împrejurări şi scopul urmărit, facilitatorul poate juca unul din rolurile:
1. Arhitect al relaţiilor sociale – creează atmosfera în aşa fel încât participanţii se simt confortabil şi în
siguranţă, că sunt apreciaţi, li se poartă de grijă, astfel ca ei să obţină cele mai bune rezultate. Acest rol
se pune în aplicare din momentul intrării primului participant în sală;
2. Organizator – se asigură că toate lucrurile de care va avea nevoie să fie la locul cuvenit, mobilierul
din sală să fie aranjat în aşa fel încât să contribuie la realizarea scopurilor urmărite, toate materialele să
fie pregătite;
3. Catalizator activ – susţine grupul şi îl ajută să progreseze, se asigură că grupul e suficient de energic
pentru a realiza activităţile calitativ, permanent stimulează grupul;
4. Interpretatorul sarcinilor şi conceptelor de bază a cursului – explică de ce li se cere participanţilor
să realizeze o activitate sau alta şi în ce mod activităţile se integrează în obiectivele generale ale cursului.
Motivaţia participanţilor ce cunosc ţelul activităţilor e cu mult mai mare. La fel, facilitatorului îi revine
rolul de a explica momentele principale ale discuţiei, ideile de bază şi noile concepte;
5. Compozitor şi dirijor – un program de instruire presupune o mulţime de idei, activităţi, exerciţii;
totodată, aici sunt prezenţi participanţii ce suplinesc experienţa generală a grupului cu ceva individual.
Facilitatorul e compozitorul, deoarece proiectează programul cursului, îmbinând eficient activităţile şi e
dirijorul, deoarece contribuie la armonizarea activităţii grupului, încurajând fiecare participant să
interpreteze aceeaşi „piesa” într-o manieră proprie, unică;
6. Antrenor – contribuie la crearea condiţiilor oportune pentru participanţi în vederea dezvoltării
noilor deprinderi şi a le consolida pe cele avute. În acest sens, facilitatorul ajută participanţii să găsească
cele mai eficiente căi de aplicare a noilor deprinderi; instrucţiunile concrete şi precise vor stimula
participanţii să încerce noile modele de comportament;
7. Îndrumător – încurajează, conduce şi educă, reprezintă modelul tipurilor de comportament pe care
participanţii le vor prelua pe parcurs. E important de a stabili relaţii optime atât cu grupul în întregime,
cât şi cu fiecare participant în parte;
8. Învăţător – în sens tradiţional, facilitatorul e cel ce posedă informaţia pentru a o transmite
participanţilor. Informaţia trebuie percepută şi înţeleasă de participanţi, astfel încât să înveţe a o aplica
în viaţa de zi cu zi;
9. Iniţiator – provoacă participanţii la anumite acţiuni, reprezintă un imbold pentru a-i ajuta să-şi
conştientizeze valorile şi convingerile în ceea ce fac. Schimbarea e dificilă, deoarece subiectul schimbării
e convins de corectitudinea comportamentului lui. Facilitatorul pune la îndoială aceste convingeri şi o
face cu mult tact şi respect, fără judecăţi sau ironizări;
10. Actor – facilitatorul îşi continuă activitatea chiar dacă e indispus, stresat sau obosit.
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Un bun facilitator, deşi posedă şi însuşirile caracteristice tradiţionale ale învăţătorului, totuşi se
deosebeşte de acesta, prin:

ÎNVĂŢĂTOR TRADIŢIONAL

FACILITATOR

Oferă informaţia

Dirijează discuţia

Propune răspunsuri corecte

Propune întrebări corecte, oferind participanţilor
posibilitatea să-şi actualizeze experienţa personală

El vorbeşte, participanţii ascultă

Vorbeşte şi ascultă în egală măsură, oferind
participanţilor posibilitatea să discute unul cu altul

E figura centrală a procesului de instruire

Coordonează activităţile astfel încât actorii principali
devin participanţii, ce îşi asumă responsabilitatea pentru
învăţare

Îşi centrează atenţia asupra sarcinilor în
baza propriei înţelegeri a scopului
instruirii
Există separat de grup

Îşi centrează atenţia asupra necesităţilor grupului sau a
fiecărui participant în parte

Predă conform planului întocmit anterior

Are un plan pregătit din timp, dar este flexibil, introduce
modificări în funcţie de necesităţi

Se consideră expert într-un domeniu dat

E persoana care posedă cunoştinţe, dar tinde să afle mai
multe, permite participanţilor să-şi prezinte cunoştinţele

De regulă povesteşte puţin despre sine

Povesteşte despre sine suficient pentru a fi perceput de
către grup precum o persoană ca oricare alta, nu doar în
calitate de învăţător

Face parte din grup, dar totodată este responsabil de
dirijarea acestuia

Sugestii pentru facilitatorii activităţilor de grup cu părinţii
Atitudini şi practici
Ascultaţi activ. Permiteţi părinţilor să-şi încheie gândurile;
Atunci când un părinte vorbeşte despre copilul său doar în termeni negativi, întrebaţi-l pe acesta
„Ce a fost pozitiv în comportamentul copilului?”;
Încurajați părintele în rolul său;
Permiteţi părinţilor să-şi dezvolte gândurile. Când se discută în grup şi credeţi că mesajul unuia
dintre părinţi nu a fost clar, puneţi întrebări de concretizare;
Nu judecaţi comportamentul părintelui, chiar dacă sunteţi de părerea că comportamentul nu e unul
bun. Excludeţi aprecierile de tipul: „Aţi procedat foarte rău sau urât”, „Nu trebuie să procedaţi aşa”
etc.;
Nu daţi sfaturi; cereţi grupului să se dea cu părerea referitor la o situaţie sau alta;
Fiţi empatic cu părinţii, însă nu înseamnă să acceptaţi tot ceea ce fac sau cred ei;
Permiteţi părinţilor să vorbească despre ce cred la moment că-i interesează mai mult, în legătură cu
copiii lor;
Încurajaţi părinţii să participe la discuţie. Întrebaţi-i ce cred despre un subiect sau altul;
Mai mult ascultaţi, dirijaţi discuţia decât să vorbiţi;
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-

-

Daca nu vă reuşeşte să realizaţi programul din timp, fiţi flexibil, puteţi să-l schimbaţi în funcţie de
necesităţile grupului. Astfel, veţi avea mai multe şanse să obţineţi rezultate decât atunci când
încercaţi să ţineţi participanţii în limitele stricte ale planului;
Valorificaţi experienţele pozitive ale părinţilor, cerându-le să le împărtăşească cu membrii grupului;
Fiţi tolerant. Acceptaţi faptul că veţi întâlni situaţii sau comportamente inadmisibile. Discutaţi-le în
grup, fără a le judeca;
Creaţi un mediu favorabil pentru exprimare a tuturor părinţilor;
Când nu ştiţi cum să procedaţi într-o situaţie sau alta, nu faceţi nimic. Menţineţi o pauza împreuna
cu grupul. Asta o să vă permită să vă adunaţi cu gândurile;
Glumiţi cu părinţii, când e cazul.

6

Fişa resursă B
Organizarea activităţilor cu părinţii
Motto: „Spune-mi şi am să uit.
Arată-mi şi poate nu-mi voi aminti.
Implică-mă şi am să înţeleg.”
(proverb american)
În general, comportamentul parental e inspirat din propria experienţă de viaţă a părinţilor, astfel
perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Programul pe care îl
propunem, vine în sprijinul tuturor celor implicaţi în educaţia copilului. Scopul constă în modificarea
opticii pe care părinţii o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar. Această modificare, poate deveni un pas
în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadrul didactic.
Educaţia părinţilor poate fi:
educaţia copilului;
un studiu al dezvoltării copilului;
formare de abilităţi de comunicare şi analiză a copilului;
un examen cognitiv al sarcinilor secvenţiale în creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului.
Acest program nu-şi propune să substituie clasicele şedinţe cu părinţii, dar pe lângă acestea e bine să se
lucreze şi în acest mod cu părinţii, în vederea dezvoltării relaţiei şcoală-familie.
Ghidul conţine descrierea a 10 ateliere ce vor fi realizate în cadrul programului. Atelierele sunt
interactive, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce necesită un grad mare de implicare din partea
părinţilor, cadrelor didactice şi, unde e cazul, din partea copiilor.
Pentru a vă asigura de participarea activă a părinţilor, vă recomandăm să trimiteţi, anterior primei
întâlniri, o scrisoare către părinţi, prin care să-i invitaţi să se implice, alături de copiii lor, în derularea
programului.
Vă sugerăm să respectaţi structura fiecărui atelier, având posibilitatea totodată să fiţi creativi, adaptând
activităţile propuse la specificul clasei, şcolii, mediului dvs.
Pe parcursul implementării programului, indiferent la care etapă de implementare a acestuia sunteţi,
reţineţi: la începutul fiecărei activităţi, pe măsură ce părinţii intră în sală: vă salutaţi, vorbiţi cu ei în
grupuri de 2-3 persoane, despre ce li s-a întâmplat recent, despre cum le merge ziua, despre vreme sau
alte subiecte neutre, dar uşoare pentru conversaţie.
Evitaţi să staţi de vorbă în grup cu colegii voştri, să ignoraţi intrarea părinţilor, să aşteptaţi sosirea
participanţilor fără să comunicaţi cu cei care au venit deja, oricât de obosit sunteţi.
Lipsa de comunicare dinainte de începutul şedinţei se va răsfrânge negativ asupra cursului acesteia
deoarece se va încuraja o închidere a canalelor de comunicare.
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Respectaţi:
Aşezaţi scaunele în cerc (această aşezare reflectă poziţii egale pentru toţi participanţii, totodată dă
posibilitate participanţilor să se vadă reciproc).
Dacă în sală mai sunt colegi ce vă ajută în timpul şedinţei e bine să vă aşezaţi în poziţii diametral opuse,
astfel încât să puteţi să vă priviţi permanent pentru a coordona eficient grupul.
Notă: descrierea activităţilor psihosociale de grup cu părinţii se regăsesc în documentul suport de curs.
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