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PROGRAMAREA  
LECTORATELOR CU PĂRINŢII 

 
  

 

Nr. 
crt. 

  
 

TEMA 
 
 

 

DATA 
ŞI LOCUL 

 
 

CINE 
RĂSPUNDE 

1.          Analiza instructiv –educativă şi prezetarea 
regulamentului de ordine interioară 

 prezentarea  şi semnarea regulamentului de ordine 
interioară; 

 alegerea comitetului de părinţi; 
 prezentarea rezultatelor şcolare. 

 

 
Septembrie 2017 

 
Sala de clasă 

 

 
Înv. Radu 

Ionut 

2.         Programul zilnic  al scolarului- 
 prezentare  ppt; 
 dezbatere pe marginea celor urmărite; 
 stabilirea unui program  general de muncă  şi 

odihnă, urmând ca fiecare părinte să –l 
particularizeze în funcţie de preferinţele copilului 
său. 

 prezentarea rezultatelor şcolare. 

 

 
Octombrie 2017 

 
Sala de clasă 

 
Înv. Radu 

Ionut 
Părinţii 
elevilor 
Invitat: 

Medicul de 
familie 

3.          Cât de bine ne cunoaştem copiii? 
 dezbatere în legătură cu drepturile si îndatoririle 

copiilor acasă şi la şcoală; 
 calităţi şi defecte ale copilului ; 
 recunoaşterea  situaţiilor in care copilul  trebuie   

recompensat  sau pedepsit; 
 aplicare de chestionar; 
 prezentarea rezultatelor şcolare. 

 

 
Noiembrie 2017 

 
Sala de clasă 

 
Înv. Radu 

Ionut 
 
  

4.          Tema de acasă –componentă a activităţii de 
învăţare  

 prezentare ppt cu subiectul,,Tema de acasă- între 
necesitate şi supraîncărcare; 

 dezbatere în legătură cu tema aleasă; 
 stabilirea modului de desfăşurare a serbării 

închinate sărbătorilor de iarnă; 
 prezentarea rezultatelor şcolare. 

 

 
Decembrie 2017 

 
Sala de clasă 

 

 
Înv. Radu 

Ionut 
 

Părinţii 
elevilor 

 



5.        Cum a evoluat pe primul semestru ? 
 prezentarea situaţiei la învăţătură pe semestrul I; 
 măsuri recuperatorii. 

 
Ianuarie 2018 
Sala de clasă 

 
Înv. Radu 

Ionut 
 

6.         Succesul  şi insuccesul şcolar 
 aplicarea unui chestionar cu privire la succesul şi 

insuccesul şcolar; 
 dezbatere pe tema rolului parintilor in obtinerea 

succesului scolar de către copiii lor ; 
 succesul şi insuccesul şcolar – implicaţii,cauze, 

remedii; 
 prezentarea rezultatelor şcolare. 

 

 

 

 
Februarie 2018 

 
Sala de clasă 

 

 

 
Înv.Radu 

Ionut 
 

Părinţii 
elevilor 

 

7.         ,,Elevul meu, copilul dumneavoastră, 
cetăţeanul de mâine” 

 dezbatere în legătură cu comportamentul copiilor 
noştri , astfel încât şcolarii să adere benevol la 
reguli de comportare civilizată ; 

 prezentarea rezultatelor şcolare. 
 

 
Martie 2018 

 
Sala de clasă 

Înv. Radu 
Ionut 

 
Părinţii 
elevilor 

8.         Ce rol joacă grupul de prieteni? 
 aplicare de chestinar 
 dezbatere  în vederea conştientizării importanţei  

grupului de joacă din care face parte copilul său. ; 
 prezentarea rezultatelor şcolare. 

 

 
Aprilie 2018 

 
Sala de clasă 

Înv. Radu 
Ionut 

 
Părinţii 
elevilor 

9.        Situaţia la învăţătură -recapitulările finale 
 prezentarea importanţei perioadei de recapitulare 

la sfârşit de an şcolar; 
 modalităţi de evaluare ce se vor aplica şi indicaţii 

pentru parcurgerea temelor recapitulative. 

 
Mai 2018 

 
Sala de clasă 

 
Înv. Radu 

Ionut 
parintii 

10.          Situaţia la învăţătură 
 aprecieri asupra tuturor activităţilor desfăşurate; 
 discutarea pregătirii unui moment artistic pentru 

serbarea de sfârşit de an.  

 
Iunie 2018 

 
Sala de clasă 

 

 
Înv. Radu 

Ionut 
parintii 

                     
 
                           
                           
                          
                         
                
                        


