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A1_Z11_Școala părinților campioni ai incluziunii 

Colaborarea cu comunitatea 

Data: 08.03.2023 

Loc desfășurare: Școala Gimnazială Viișoara, jud. Cluj 

Propunători activitate: prof. Mihaela Mihășan, prof. Mihaela Stoica 

 

AGENDA ZILEI 

• Activitatea de spargere  a gheții: la invitația cadrelor didactice, una dintre elevele școlii alături de 

mama ei (Melisa Luntraru și Georgeta Luntraru) au interpretat două melodii. În urma audiției au avut 

loc discuții libere pe diferite teme care să cuprindă subiectele discutate anterior: voluntariatul, 

comunicarea eficientă, învățarea acasă și implicarea părinților în luarea deciziilor. 

• Activitate teoretică: „Colaborarea cu comunitatea” - prezentare powerpoint 

• Activitate practică: 

1.Realizarea unui plan pentru a eficientiza colaborarea cu comunitatea (identificarea 

membrilor comunității care să se implice activ în viața școlară și extrașcolară, identificarea modalităților 

de a-i contacta, a locațiilor pentru întâlnirile stabilite și subiectele de discuție care ar trebui aprofundate) 

2.Stabilirea unor responsabilități pentru fiecare părinte în ceea ce privește relația cu 

comunitatea (cine va discuta cu poliția, cu asistența socială, cu antreprenorii locali, cu cadrele didactice, 

cu părinții) 

• Feedback: activitatea se încheie cu un chestionar aplicat părinților 

 

 

 

mailto:scoalaviisoara@ymail.com


            Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

           Școala Gimnazială Viișoara  

           Nr.610, Viișoara 

          Tel. 0264 327219 

           Mail: scoalaviisoara@ymail.com 

Co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 
finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 

Campionii incluziunii (Contract numărul: 2020-EY-PICR-0001) 
Working together for an inclusive Europe 

 

 

 
 

mailto:scoalaviisoara@ymail.com


            Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

           Școala Gimnazială Viișoara  

           Nr.610, Viișoara 

          Tel. 0264 327219 

           Mail: scoalaviisoara@ymail.com 

Co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 
finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 

Campionii incluziunii (Contract numărul: 2020-EY-PICR-0001) 
Working together for an inclusive Europe 

 

 

 
 

 

 

mailto:scoalaviisoara@ymail.com

