Asociațiile Obștești, între oportunitate
și legislație
„Prezența părinților poate transforma cultura școlii.”
(S. L. Lightfoot)
De ce părinţii trebuie să se implice
Schimbările de ultimă oră ale cadrului normativ-juridic
în viața școlii?
ce reglementează structura şi funcţionarea sistemului de
Implicarea părinților:
învăţământ din Republica Moldova sunt orientate, în
 contribuie la atingerea unor
primul rând, spre creşterea relevanţei şi calităţii educaţiei și
rezultate mai bune ale învăţării;
sporirea rolului beneficiarilor direcți (elevi) și indirecți
 duce la creşterea motivaţiei
(părinţi şi comunităţi locale) ai învăţământului.
copiilor de a învăţa;
Parteneriatul școală-familie în zilele noastre capătă noi
 formează şi dezvoltă cultul
valențe. Școlile trebuie să planifice și să implementeze
învăţării;
 reduce absenteismul şi abandonul programe de parteneriat, pentru a amplifica implicarea
şcolar;
părinților. Părinţii îşi pot exercita drepturile şi obligaţiunile
 racordează oferta educațională a
ce le revin atât prin intermediul mecanismelor instituţionale
şcolii la cerinţele beneficiarilor
oficiale − comitetele de părinţi, consiliile administrative şi
direcţi și indirecți ai educaţiei
consultative ale instituţiilor de învăţământ, cât şi prin
(elevi, părinţi, comunităţi locale);
intermediul organizaţiilor obşteşti, special constituite în
 consolidează legăturile umane
acest scop.
dintre copii, părinţi şi cadrele
didactice;
Care sunt pașii de creare a unei Asociații Obștești?
 creează medii incluzive de
învăţare, oferind tuturor copiilor
1. Studierea cadrului
posibilitatea de a se dezvolta şi a
normativ
se afirma;
 consolidează meritocraţia,
 organizaţiile obşteşti ale
diminuează frauda academică;
părinţilor se conduc de actele
 sporește autoritatea şi prestigiul
normativ-juridice existente
cadrelor didactice din şcoală;
în Republica Moldova.
 creşte nivelul de încredere a
părinţilor în cadrele
didactice.
2. Stabilirea tipului de
3. Înregistrarea Asociației Obștești
Surse bibliografice:
asociație
 Codul Civil al
 Identificarea grupului de fondatori;
 Asociații Obștești;
Republicii Moldova;
 Alegerea formei juridice de organizare;
 Codul educației al
 Fundații;
 Stabilirea denumirii, scopurilor şi
Republicii Moldova;
 Instituții private.
obiectivelor organizaţiei;
 Codul de etică al cadrului
 Stabilirea sediului organizaţiei;
didactic;
 Elaborarea proiectului de statut;
 Legea Nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti*;
 Aprobarea deciziei de constituire a
 Legea Nr. 1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi
sponsorizare;
organizaţiei obşteşti a părinţilor;
 Legea Nr. 581 din 30.07.1999 cu privire la fundaţii.
 Operaţiuni post înregistrare.
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și legislație
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Ce activităţi ale organizaţiilor
obşteşti/ale părinţilor nu sunt
compatibile cadrului
normativ-juridic în vigoare?
Oferirea de cadouri, „prime” și
„suplimente” la salariu cadrelor
didactice şi celor de conducere;
Imixtiunea în procesele de
predare − învăţare − evaluare;
Achitarea serviciilor educaţionale şi
remunerarea cadrelor didactice sau
a celor de conducere din
instituţia de învățământ;

Ce activităţi ar trebui să includă o organizaţie obştească
a părinţilor?
















Acceptarea

implicării cadrelor
didactice/de conducere în procesele
decizionale ale asociaţiei;
Iniţierea sau participarea la
procesele de creare a fondurilor
formale sau informale ale claselor
şi/sau şcolii;
Organizarea de evenimente la care
participă elevii, cu utilizarea
băuturilor alcoolice și/sau a
substanţelor psihotrope;
Organizarea de activităţi
extracurriculare şi extraşcolare
ce nu au fost coordonate cu
conducerea şcolii;
Prozelitismul religios;
Partizanatul politic.











Consultarea opiniei elevilor şi a părinţilor privind
calitatea serviciilor educaţionale prestate de şcoală;
Formularea şi înaintarea propunerilor privind organizarea
vieţii şcolare și a proceselor de predare − învăţare −
evaluare;
Promovarea reprezentanţilor organizaţiei obşteşti ale
părinţilor în organele consultative ale şcolii;
Mobilizarea părinţilor în scopul creşterii gradului de
implicare a acestora în viaţa şcolii;
Instruirea părinţilor în aspectele ce ţin de implicarea
acestora în educaţia propriilor copii;
Acordarea de asistenţă elevilor şi părinţilor în apărarea
drepturilor lor legitime;
Sprijinirea elevilor ce participă la concursurile
regionale, naţionale şi internaţionale;
Instituirea unor burse sociale pentru elevii aflaţi în
situaţii de risc;
Instituirea unor burse de merit pentru elevii ce
demonstrează performanţă;
Desfăşurarea de activităţi sportiv-culturale şi de
agrement, cu participarea în comun a elevilor, cadrelor
didactice şi a părinţilor;
Sprijinirea concursurilor profesionale și formării
continue ale cadrelor didactice şi celor de conducere;
Colectarea de mijloace financiare și bunuri materiale de
la persoanele fizice şi juridice;
Donarea de mijloace financiare și bunuri materiale şcolii.

