
 În localitatea Periam, Federația Caritas a Diecezei Timișoara a deschis un Centru de 

zi pentru copii Rromi,  cu misiunea de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea 

capacităţilor copilului  pentru a depăşi situaţiile care ar putea determina abandonul școlar 

și/sau separarea copilului de familia sa.  

Deoarece misiunea Centrului de zi pentru copii Rromi se apropie de aceea a 

școlii, pentru interesul superior al copiilor s-a optat pentru încheierea unui parteneriat 

al Liceului Teoretic Periam cu Federația Caritas a Diecezei Timișoara.  

 Prin intermediul acestui parteneriat, Liceul Teoretic Periam s-a alăturat programului 

interregional DARE, program ce lucrează împreună cu specialiști din domeniul social și 

instituții educaționale din alte 9 zone ale României, Ucrainei și Republicii Moldova. 

 Programul DARE (acronim Dream, Acheive, Realize and Express - Visează, Atinge, 

Obține, Realizează și Exprimă) are în viziunea sa  dorința ca toți copiii  să crească și să devină 

adulți fericiți și responsabili, capabili de a-și realiza la maxim potențialul lor în viață. Vrem să 

le oferim curajul de a lupta pentru visele lor, iar când dau de obstacole, să nu renunțe, ci să 

încerce din nou. 

În primăvara-vara anului 2018, în cadrul Liceului Teoretic Periam, prin programul 

DARE au fost organizate trei cursuri de parenting la care au participat și cadre didactice. 

Aceste cursuri sunt benefice nu doar din perspectiva părinților, dar și din perspectiva cadrelor 

didactice deoarece vin în sprijinul acestora pentru a înțelege mai bine nevoile copiilor și astfel 

profesorii pot răspunde elevilor în mod punctual.  

 

Cursurile organizate au avut următoarele tematici: 

 Utilizarea în siguranță a internetului- Prevenirea hărțuirii online. Jocurile pe 

calculator – tot mai mulți elevi, de la vârste tot mai mici petrec cea mai mare parte a 

timpului pe gadgeturi și calcultoare, tocmai de aceea, adultul are un rol important în a 

sprijini  copilul să înțeleagă ce anume este internetul, care sunt riscurile la care aceștia 

se expun, cum poate fi folosit calculatorul în așa fel încât acesta să nu creeze 

dependență. 

 Dezvoltarea potențialului parental. Educația fără pedeapsă. Comunicarea 

eficientă între părinte/adult de referință și copil. – scopul acestui curs a fost 

sporirea competenței profesionale a specialiștilor în desfășurarea sesiunilor de instruire 

cu părinții cu privire la aspectele legate de cunoștințele psihologice și pedagogice 

despre dezvoltarea copilului, formarea unui atașament sănătos între copil și un adult 

semnificativ, precum și metode eficiente de comunicare și disciplină a copilului fără 

pedeapsă. 

 Deviatii ale atașamentului unui copil față de un adult și influența acestora asupra 

comportamentului și dezvoltării copilului – scopul acestui curs fiind reșterea 

competenței părinților/specialiștilor participanți la formare, furnizarea de cunoștințe 

despre mecanismul și etapele de dezvoltare a atașamentului la copii, cauzele apariției 

privațiunii, parentificării, sindromului de spitalizare, elaborarea strategiilor de suport 

și interacțiune cu copilul. 

 

În cifre, colaborarea FCDT și Liceul Teoretic Periam este nuanțată în felul următor: 



- 1 workshop de formare a indicatorilor programului DARE la Chișinău și participarea 

la acest workshop a managerului Liceului Teoretic Periam 

- 1 whorkshop de formare a programului DARE organizat la Viena și participarea la 

acest workshop a managerului Liceului Teoretic Periam  

- 1 curs de formare în aplicarea metodei SOLE organizat la București și participarea la 

acesta a unui cadru didactic 

- 1 curs de formare în organizarea copiilor în Parlament al copiilor desfășurat la Iași și 

participarea la această formare a unui cadru didactic  

- 2 cadre didactice implicate în aplicarea metodei SOLE 

- 1 cadru didactic implicat în organizarea/ghidarea Parlamentului Copiilor 

- 5 laptopuri donate școlii pentru derularea sesiunilor SOLE 

- 35 de elevi participanți la sesiuni SOLE 

- 56 de sesiuni SOLE desfășurate în cadrul școlii 

- 31 de elevi înscriși în Parlamentul Copiilor 

- 10 cadre didactice participante la cursuri de specializare 

 

 Parlamentul copiilor 

 

 În cadrul localității Periam, s-a înființat Parlamentul Copiilor, unde s-au înscris 31 de 

elevi, care au avut misiunea de a observa comunitatea în care trăiesc și de a identifica posibile 

nevoi și de a găsi soluții problemelor ivite.  

Este un grup alcătuit din tineri și copii mai mari de 13 ani, până în 18 ani, dornici să se 

implice în dezvoltarea comunității din care fac parte. Treptat prin participarea membrilor în 

Parlamentul copiilor s-a putut observa faptul că adolescenții au dezvoltat încrederea în mediul 

creat în cadrul întâlnirilor, au devenit mai deschiși în discuții, au început să observe 

comunitatea în care trăiesc și din perspectiva faptului că fiecărui membru al comunității îi 

revine sarcina și dreptul de a se implica în dezvoltarea comunității, de a observa nevoile din 

comunitate și de a găsi modalități de satisfacere a acestor nevoi.  

De asemenea ei au adus în cadrul întâlnirilor și componenta “visătorilor”, în sensul 

crezului că problemele au soluții. Au realizat că resursele pentru soluționarea nevoilor 

comunității se află tot în comunitate, iar consiliul local, cadrele didactice, primăria pot deveni 

parteneri în soluționarea nevoilor din comunitate. 

Scopul înființării Clubului adolescenților periamoșeni West World a fost acela de a 

crea un mediu securizat în care adolescenții se pot întâlni pentru a socializa, interrelaționa și 

acționa. Datorită faptului că localitatea Periam nu avea un spațiu special dedicat tinerilor și 

adolescenților, copiii din Parlament au identificat acest aspect ca fiind o nevoie comunitară 

necesară a fi acoperită. Propunerii de înființare a Clubului West World s-a alăturat 

comunitatea din Periam prin intermediul Primăriei, aceasta punând la dispoziția proiectului 

spațiul cu toate cheltuielile de administrare a acestuia. 

Programul DARE prin intermediul Parlamentului Copiilor Periam a finanțat parte din 

materialele achiziționate pentru club: boxe și microfon, aparatură pentru joc de lumini, dulap 

pentru depozitarea jocurilor, produse de papetărie și scris/colorat, jocuri adecvate vârstei 

adolescentine, tricouri personalizate. De asemenea, comunitatea a venit în sprijinul clubului 

prin donarea de jocuri pentru adolesceni, cărți de citit.  



Deschiderea clubului West World, club pentru adolescenți periamoșeni a avut loc la 

data de 1 iunie 2018. 

La momentul actual, clubul se deschide cu o frecvență de trei ori pe săptămână, sub 

supravegherea unui adult voluntar, adult pe care adolescenții îl aleg. 

 


