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Idei pentru părinți, profesori și directori de școli 
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O școală prietenoasă cu părinții 
 
 

Nu doar copiii trebuie să vină cu drag la școală, ci și părinții lor. Când dau de uși deschise și 
disponibilitate la dialog, când se simt bine primiți și implicați,  părinții ar putea deveni 
parteneri de încredere, așa cum se cuvine, dacă vrem ca mesajele educaționale pe care le 
primesc copiii să nu fie unele contradictorii. Starea de bine a părinților unei școli înseamnă că 
avem o comunicare foarte bună cu aceștia, că îi informăm despre tot ce se întâmplă la 
nivelul instituției, că organizăm ședințele și întâlnirile cu ei în alt mod, mult mai apropiat, că 
îi folosim ca persoane resursă, altfel spus, că am devenit o școală prietenoasă cu părinții. 
 
 
O școală prietenoasă cu părinții, în care aceștia să fie într-o stare de bine, are un loc unde 
se pot întâlni, o sală a părinților sau măcar o masă cu două scaune pe holul școlii.  
 
Într-o școală prietenoasă, părinții  sunt informați despre ce se întâmplă în școală (de 
exemplu, printr-un buletin informativ lunar trimis pe mail), sunt consultați când au loc 
schimbări  și  când se iau decizii importante pentru copii.  
 
O școală prietenoasă aude ”vocea părinților”, le cere părerea (prin chestionare de 
satisfacție, întâlniri informale etc.) despre  lecții, profesori, activități și ce se mai întâmplă cu 
copiii lor (”prieteni critici”, de încredere, cum altfel?).  
 
Într-o școală prietenoasă, ședințele cu părinții sunt și ele prietenoase și mai puțin formale, 
nu se stă în bănci, ci pe scaune așezate în cerc, agenda e anunțată din timp, nu se fac publice 
notele și năzdrăvăniile fiecărui copil (despre acestea se vorbește în întâlniri individuale), ci se 
discută despre problemele generale ale clasei, cum a fost, cum o să fie, despre ce și cum o să 
se învețe și unde e nevoie de ajutorul lor, uneori se lucrează pe grupe și se dau soluții la 
problemele clasei. Unele școli au chiar curajul să îi lase pe copii să își prezinte munca, să „dea 
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raportul” în fața părinților (așa numitele student-led conferences), cu ce a mers, cu ce nu 
prea a funcționat atât în ceea ce privește rezultele școlare, cât și comportamentul. 
 

O școală prietenoasă cu părinții  știe cât sunt aceștia de valoroși și îi cheamă la școală să le 
spună copiilor poveștile lor despre meserii, succes, muncă și pasiuni sau îi lasă pe ei să 
organizeze tot felul de activități în afara clasei, că doar se pricep (părinții ca persoane 
resursă). Iar când nu o fac, școala îi mai și învață – cum să comunice cu copilul,  cum să îi fie 
alături  în anii de învățătură, cum să îl sprijine, cum mai e prin alte locuri și ce mai zic 
specialiștii în educație și tot așa ( școala părinților, nu?). 
 
Și pentru toate acestea, o școală prietenoasă își apreciază părinții, le trimite din când în când 
câte o scrisoare de mulțumire, le dă diplome și distincții (de exemplu, ”părintele lunii”, o 
distincție minunată!),  îi invită la festivități, prezentări de proiecte, concursuri, seri 
distractive, întâlniri și evenimente.  
 
Pentru că, așa cum se spune și s-a dovedit, chiar și atunci când copilul e bun, părinții sunt 
buni și e bun și profesorul, dacă ei nu lucrează împreună, puterea pe care ar avea-o ca părți 
ale unui întreg se pierde și rezultatele nu sunt cele așteptate. E nevoie de trei în această 
poveste. Ca să nu mai zic că unii spun că e nevoie de un sat întreg. 
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Ședințele și întâlnirile cu părinții pentru a fi într-o stare de bine 
 
Părinții au obligația să participe la ședințele care se organizează periodic pentru fiecare clasă 
de elevi. Din păcate, în multe cazuri, acest tip de întâlnire are o structură excesiv de formală 
și nu oferă oportunități pentru părinți să pună întrebări specifice sau să ridice probleme care 
îi preocupă. De asemenea, de multe ori, aceste întâlniri nu sunt atent pregătite și nu își ating 
scopul, acela de a-i informa corect și complet pe părinți. Vă propun câteva modalități prin 
care să îmbunătățiți modul de organizare și derulare a acestor întâlniri, astfel încât acestea 
să devină mai eficace și să întărească colaborarea școală- părinți, în interesul copilului: 
 

Înainte de ședință: 

 fixați scopul și tematica ședinței, care trebuie să fie unele cu caracter general, de 
ex. referitoare la curriculum, evaluare, politicile educaţionale ale şcolii, 
organizarea unor evenimente speciale, probleme specifice colectivului de elevi 
etc.; problemele individuale ale copiilor NU trebuie discutate cu toți părinții, ci în 
cadrul unor întâlniri individuale, consultații etc.; 

 pregătiți o agendă pe care o transmiteți părinților cu cel puțin o săptămână 
înainte de data ședinței – agenda trebuie să conțină data, ora, locul și punctele de 
discuție, cu menționarea timpului alocat pentru fiecare punct; 

 aranjați spațiul în care se va desfășura ședința astfel încât participanții să aibă 
contact vizual – de ex., scaune/ mobilier modular aranjat în cerc ; 

 fotocopiați un minim de material informativ referitor la tema întâlnirii; 

 invitați alți colegi profesori sau/și directorii școlii;  
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 în anumite cazuri, invitați și elevii – acesta poate fi un mod eficient de a încuraja 
copilul să își asume responsabilitatea pentru propriile succese și dificultăți; 

 aduceți în sala unde are loc ședința un flip-chart pentru notarea ideilor. 
 

În timpul ședinței: 

 încurajați părinții să pună întrebări care îi interesează; 

 respectați agenda stabilită; 

 fiți un bun moderator al întâlnirii. 
 

După ședință: 

 întocmiți un scurt proces verbal (minută) al întâlnirii pe care să îl transmiteți 
participanților pe mail/fotocopie. 

 
 Iată un exemplu de agendă a unei întâlniri cu părinții - prima din anul școlar, clasele II-IV: 
 

SEDINŢA CU PĂRINŢII 

CLASA: 

DATA: 

DURATA: 2 ore 

LOCUL: 

AGENDA ÎNTĂLNIRII 

1. Bun venit, prezentarea părinţilor noi şi exerciţiu de intercunoaştere-5 minute  

2. Repere generale ale activităţii din anul şcolar trecut (parcurgerea programelor, rezultate testări şi examene, 

activităţi deosebite extraclasă, succese, neîmpliniri etc.)-15 minute 

3. Obiective pentru anul şcolar prezent (ce ne propunem să realizăm-în planul învăţării propriu-zise -obiective 

curriculare şi în cel educaţional-atitudini, coeziunea grupului etc-se poate prezenta  şi ce au spus/scris/desenat  

elevii în prima zi-gânduri, aşteptări, obiective etc.).- 10 minute 

4. Prezentarea organizării activităţii didactice: 

-structura anului şcolar, programul zilnic, orarul clasei; 

-curriculum obligatoriu,  curriculum la decizia școlii, schema orară, activități extracurriculare; 

-profesorii clasei; 

-sala de clasă şi alte spaţii din  şcoală; 

-servicii oferite: consiliere, asistenţă medicală, pază, bibliotecă, after school etc;  

-manuale, rechizite, auxiliare; 

-uniforme, echipament sportiv 
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5. Comunicarea cu părintii: şedinte, consultaţii –de fixat, caiet comunicare, buletin informativ, comunicarea pe 

mail(se iau adresele de mail),  rapoarte de progres şi rapoarte semestriale, comunicarea prin secretariat, 

intrarea în şcoală etc.-10 minute 

6. Prezentarea regulilor şi regulamentelor: ROI pentru părinti, acordul şcoală-familie (pentru părinţii noi), 

reguli pentru elevi, codul de conduită, reguli transport etc. – 10 minute 

7. Intervenţie director, profesor de limba engleză, consilier şcolar- 25 minute 

8. Intrebări şi răspunsuri – 10 minute1[1] 

 

 
 
Pe lângă ședințele semestriale, care sunt obligatorii, în școli pot fi organizate și alte tipuri de 
întâlniri cu părinții, care să conducă, în final, la o colaborare mai bună profesori-familie și la 
progresul copiilor. Vă prezint mai jos 3 idei pe care le-am pus în practică de-a lungul anilor 
lucrați în domeniul educației și care au avut succes: 

 
 

Întâlniri individuale de 15–30 minute 
 

Este vorba de întâlnirea individuală  între părinți și învățătoarea/ diriginta clasei, al cărui scop 
este analiza regulată a progresului făcut de copil de la o etapă la alta, pe parcursul anului 
școlar. Conceptul acestei activități, așa cum l-am gândit eu, este următorul: 
 

 activitatea are ca scop eficientizarea comunicării între părinți și școală, pentru 
binele copilului; 

  întâlnirea se planifică de comun acord, părinte cu învățător, în funcție de 
disponibilitatea de timp a ambilor, conform unui grafic, de preferat, o dată pe 
lună pentru fiecare familie; 

  întâlnirea are loc într-un spațiu prietenos din școală, unde părinții și 
profesorul pot vorbi în tihnă și relaxat și nu durează mult, max. 30 minute; 

  în cadrul acestei întâlniri se discută aspecte care țin strict de copilul familiei 
respective, de dezvoltarea lui socio-emoțională,  de progresul academic, de 
eventualele probleme pe care le are în grupul de elevi etc., elemente care nu 
trebuie menționate în cadrul ședinței cu toți părinții;  

  se agreează niște măsuri, planuri comune de acțiune sau obiective pentru 
perioada următoare, care să conducă la evoluția copilului. 

 

 Întâlnirea semetrială a părinților cu toți profesorii clasei  

 

 Această întâlnire se organizează în sala de sport/ alt spațiu mare al școlii în care există o 
masă lungă/ mai multe pupitre cu spațiu între ele, la care stau toți profesorii, iar părinții trec 
pe la fiecare și vorbesc despre copilul lor timp de 5 minute.  
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Întâlniri informale cu / între părinți: 

Astfel de întâlniri pot fi: 

 petreceri pentru sărbătorirea unor succese, organizarea unor excursii etc.; 
 întâlniri informale de genul întâlnirea de la cafeaua de dimineața/ ceaiul de după 

amiază  în care, timp de o jumătate de oră, directorul și un părinte/ mai mulți părinți 
pot schimba opinii despre școală la o ceașcă de cafea/ ceai.     

 

 

 
 

Sfaturi pentru părinți - cum să te pregătești pentru o întâlnire cu părinții la 

școală: 

 

 

Pentru a eficientiza întâlnirile pe care părinții le au cu educatoarea/ învățătoarea/ diriginta/ 

profesorii/ copiilor lor, NYC Department of Education2 le dă acestora câteva sfaturi (care 

sunt foarte binevenite și la noi) și îi îndeamnă:   

 să vorbească cu copilul înainte de a merge la întânire și să îl întrebe dacă vrea să le 

spună ceva anume profesorilor/ dirigintelui/ învățătorului la întâlnirea cu aceștia; 

 să îl întrebe pe copil ce materii îi plac cel mai mult, care nu îi plac, la ce disciplină de 

studiu se consideră a fi cel mai bun, la care crede că e cel mai slab; 

                                                           
2  https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/parent-teacher-conferences?fbclid=IwAR2EUReUTfmZ-

09ETts7fEPVJaO4lcpLQ5W67BnONT2bvOzRR81gmP3AgGY 
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 să parcurgă încă o dată rapoartele de progres, carnetul de note, rezultatele la testări 

primite de la școală; 

 să facă o listă de întrebări și subiecte pe care doresc să le abordeze la ședință, din cele 

care i-ar ajuta pe profesori să înțeleagă punctele forte și problemele copilului, precum 

și zonele în care acesta ar avea nevoie de ajutor.   

   

Iată și câteva întrebări care vă vor ajuta să aveți o discuție productivă cu dirigintele/ 

învățătorii/ profesorii copilului dvs.: 

 

 Ce trebuie să învețe/ să știe/ să știe să facă copilul meu în acest an școlar?  

 Ce face copilul meu foarte bine și ce e mai dificil pentru el? Imi puteți da un exemplu? 

 Cum stiți că progresează și când are nevoie de sprijin suplimentar? 

 Ce faceți pentru a-l spijini și motiva pe copilul meu? 

 Cum îl provocați să facă mai mult atunci când face bine ceea ce face? 

 Ce pot face eu acasă pentru a-l sprijini pe copilul meu? 

 Există programe educaționale în comunitate care l-ar putea ajuta pe copilul meu? 

 Sunt momente când vi se pare că e neatent? 

 Și-a făcut prieteni în clasă? 

 Cum se întelege cu colegii si adultii? 

 Participă la discuțiile din clasă și la activitățile de grup? 
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Părinții ca persoane resursă 

Părinții sunt o resursă foarte bună de informații și experiențe legate de meserii, carieră, 
relațiile cu alți oameni. Din păcate, această resursă este foarte rar utilizată în școli, deși 
efortul de organizare este unul minim, în comparație cu impactul asupra copiilor, care poate 
fi unul extrem de important, în special în ceea ce privește orientarea în carieră. Recomand 
două modalități de a-i folosi pe părinți ca persoane resursă ( modalități pe care le-am 
experimentat în școlile cu care am lucrat):  
   
1. Invitarea acestora în clasă  sau în şcoală pentru a împărtăşi din experienţa meseriei/ 
muncii lor sub forma unor prezentări  sau a unor discuţii panel urmate de întrebări din 
partea copiilor. Demersul poate fi unul care să devină un program specific al școlii, intitulat, 
de exemplu, Zilele carierei/ Săptămâna carierei, abordat interdisciplinar și cu activități de 
învațare și evaluare proiectate la nivel de ani de studiu/ nivel de clase. De asemenea, părinții 
pot fi implicați în organizarea unor activități în care să contribuie cu experiența și abilitățile 
lor specifice (de exemplu, un atelier de pictură care să fie coordonat de un părinte pictor 
etc.) 
 
2. Vizite la locul de muncă al părinților în cadrul cărora, pentru câteva ore, părintele este un 
ghid pentru copii în descoperirea specificului unei anume meserii și a abilităților necesare 
pentru practicarea ei.Vizitele se pot corela cu teme/ conținuturi din curriculum, de exemplu 
– cum se fabrică pâinea, educație pentru sănătate etc. 
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Participarea părinților la luarea deciziilor 
 
Tendințele legislative actuale, care pun accentul pe descentralizare și mărirea gradului de 
libertate decizională a școlii, readuc în centrul atenției și în actualitate discuția despre 
implicarea părinților în viața școlii și în luarea deciziilor importante privind procesul de 
învățământ. 
 
Într-o țară în care, în general, nu există o cultură a participării, gradul scăzut de implicare a 
părinților a fost și este și în prezent o problemă pentru școala românească. Ideile divergente 
privind responsabilitatea părților în educaţia copiilor, anumite comportamente întâlnite la 
părinți, profesori sau manageri sau lipsa timpului și a resurselor materiale necesare pot 
menține gradul de participare la un nivel redus.   
 
În multe țări din lume, participarea părinților la luarea deciziilor este o practică curentă. În 21 
dintre cele 29 de țări membre cu drepturi depline ale Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE – indicatori 2010), unitățile de învățământ public sunt conduse 
de consilii în care prezența părinților este obligatorie( Austria, Belgia,Cehia, Anglia, Estonia, 
Franta, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Noua Zeelandă, Portugalia, Slovenia, Chile, 
Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Coreea de Sud, Slovacia,Scoția)  în alte 3 țări prezența 
acestora fiind opțională.  
 
In Anglia, de exemplu, in majoritatea cazurilor, cu excepția școlilor private, există governing 
boards formate din 9-20 de persoane - părinți, profesori, un reprezentativ al autorității locale 
educaționale, reprezentanți ai comunității și în anumite cazuri membri marcanți ai unor 
fundații/partenerilor/ sponsorilor. 
 
Demn de menționat este și faptul că, în majoritatea țărilor cuprinse în analiză, există un 
proces standardizat prin intermediul căruia sunt preluate plângerile făcute de părinți, iar în 
17 țări există un ombudsman (intermediar între părinți și autorități) care preia și 
investighează aceste plângeri.  
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Am considerat întotdeauna că părinții își încredințează copilul școlii spre îngrijire și, ca 
urmare, au dreptul să știe ce s-a planificat pentru educația acestuia, să fie informați în 
legătură cu ce se întâmplă în instituția respectivă și să participe la luarea deciziilor care îi 
privesc și îi afectează pe copiii lor. În școlile publice, dar și private pe care le-am condus/ 
consiliat am introdus practica și instrumentele specifice necesare informării regulate a 
părinților în legătură cu: 
 

 documentele programatice ale școlii (misiune, politici, curriculum, reguli etc.); 
 ce se întâmplă în şcoală (activități, evenimente, succese, schimbări etc.); 
 progresul copiilor lor ( din punct de vedere academic și în ceea ce privește 

dezvoltarea personală); 
 direcţii majore ale schimbării / reformei în educaţie. 

 
În școlile cu care am colaborat, am implicat părinții în viața școlii în diverse forme, care au 
variat după gradul de consultare și de participare la procesul decizional: întâlniri periodice în 
care părinții erau informați și își exprimau opiniile în legătură cu anumite activități și realizări 
ale școlii, stabilirea și semnarea unor acorduri scrise școală - familie, aplicarea de chestionare 
pentru a afla opiniile părinților în legătură cu modul în care funcționa școala respectivă, 
participarea activă, și nu doar cu numele, în structurile de conducere ale școlii, înființarea în 
mod democratic a unui Consiliu Reprezentativ al Părinților(CRP), funcțional și cu putere de 
decizie reală. 
 
Un model viabil al unui CRP pe care l-am înființat acum câțiva ani într-o importantă școală 
particulară  din București ( o provocare în premieră la acea dată pentru sistemul de 
învățământ particular) are  în vedere următoarele aspecte: 

 reprezentanții claselor în CRP( de preferat 2 persoane) sunt  aleși în mod democratic 
la nivelul fiecărei clase de către părinții clasei respective și nu nominalizați de către 
învățător sau diriginte 

  întâlnirile CRP cu conducerea școlii au loc fie la solicitarea directorului, fie la 
solicitarea părinților 

 întâlnirile se organizează pe baza unei agende stabilite de comun acord, conducere și 
părinți 

 la fiecare întâlnire reprezentanții claselor în CRP sunt mandatați să aducă în discuție 
și dezbatere probleme ale claselor 

 hotărârile CRP se iau prin vot și sunt respectate atât de către conducerea școlii, cât și 
de către părinți 

 membrii CRP au datoria să îi informeaze și pe ceilalți părinți în legătură cu aspectele 
discutate și hotărârile luate 

 directorul îi informează pe profesori în legătură cu hotărârile CRP și se asigura că 
acestea sunt pus în practică de către toate cadrele didactice 

 la finalul ședinței, se întocmește o minută (de obicei, de către cadrul didactic 
responsabil al comisiei relația cu părinți) care este transmisă către toți participanții 
pentru feedback și completare  
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Printre aspectele  incluse pe agenda întâlnirilor CRP s-au aflat: 

 regulamentul de ordine interioară, alte reguli și regulamente; 
 proceduri pe diverse domenii; 
 amenajarea spațiilor și dotarea cu echipamente; 
 alocări bugetare; 
 sistemul de recompense și sancțiuni; 
 politica privind tema pentru acasă; 
 curriculum la decizia școlii; 
 organizarea unor evenimente mari ale școlii, de ex., Serbarea de Crăciun, Zilele 

porților deschise etc.; 
 programul de activități extrașcolare; 
 meniul și cantina; 
 probleme de siguranţă a elevilor; 
 raportarea progresului elevilor; 
 motivarea absențelor; 
 prezentarea Raportului de evaluare internă a calității; 
 structura și funcționarea site-ului școlii; 
 acțiuni de caritate etc. 

 

 
 

Cum alegi școala? 
 
Mi se cere frecvent sfatul în legătură cu înscrierea copiilor la o școală sau alta (în special dacă 
este vorba de învățământ particular) și mă întrebam dacă ce le spun eu părinților nu este 
cumva o părere foarte subiectivă. Prin urmare, m-am bucurat când am dat acum câteva zile 
(vezi http://www.theage.com.au/national/seven-things-you-need-to-know-about-a-school-
before-enrolling-your-child-20140710-zt268.html)peste o opinie asemănătoare cu ceea ce le 
recomand eu părinților de viitori școlari, exprimată în următoarele aspecte pe care trebuie 
să le iei în considerare în legătură cu școala în care dorești să îți înscrii copilul: 
 

http://www.theage.com.au/national/seven-things-you-need-to-know-about-a-school-before-enrolling-your-child-20140710-zt268.html
http://www.theage.com.au/national/seven-things-you-need-to-know-about-a-school-before-enrolling-your-child-20140710-zt268.html
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1. Atmosfera din școală - este una prietenoasă, în care lumea se simte bine? Îți poți da 
seama de acest lucru dacă te duci în școală într-o zi obișnută, nu neapărat atunci când te 
duci într-o vizită programată și directorul îți face turul școlii.  

2. Starea de spirit a profesorilor - sunt ei mulțumiți și fericiți și vin cu noutăți și idei 
inovatoare? există fluctuație mare de personal? Pentru a-ți face o idee în acest sens poți 
vorbi cu profesorii școlii, poți face o mică documentare pe Internet, poți studia pagina de 
Facebook și site-ul școlii etc.  

3. Costurile totale - care sunt taxele de școlarizare și sumele plătite pentru manuale, 
echipamente, diverse contribuții?  

4. Părerea elevilor despre școala respectivă - se simt bine în școală, se duc cu drag? 

5. Numărul de elevi - dacă este crescător, aceasta înseamnă că școala respectivă este una 
căutată de părinți. 

6. Existența unei asociații a părinților - poate fi un semn de deschidere și colaborare cu 
părinții. 

7. Dezvoltarea profesională a profesorilor - ce teme sunt preferate, există o preocupare a 
școlii pentru acest aspect etc.  
8. Modul în care arată școala - curățenie, mobilier, grupuri sanitare, modernitatea spațiilor. 
9. Activitățile extrașcolare pe care le organizează școala - sunt variate, de calitate, 
corespunzătoare cu interesele și preocupările copiilor?  

 

În pandemie 

 

Pandemia de Coronavirus i-a pus pe părinți în situații dificile și în fața unor decizii greu de 
luat. Pentru ei, UNICEF  a pregătit un ghid3 despre cum să facă față momentului și cum își 
pot ajuta copiii. 
 
În primul rând, e bine ca părinții să se intereseze de ce face conducerea școlii pentru a 
pregăti instituția pentru începutul de an școlar și să își pună următoarele întrebări: 
 
Ce măsuri a luat școala pentru siguranța elevilor? 
Cum va avea grijă școala de sănătatea mintală a elevilor? 
Ce va face școala pentru copiii care au nevoie de sprijin de specialitate suplimentar? 
Se vor schimba politicile școlii referitoare la bullying odată ce școlile vor începe să se 
redeschidă? 
Cum pot eu ca părinte susține eforturile școlii, inclusiv prin comitetul de părinți? 
 
În cazul în care copilul dvs. are probleme cu revenirea la noul model de școală, e bine:  
 
-  să creați un mediu de susținere prietenos, să îl hrăniți corespunzător, să răspundeți pozitiv 
la întrebările lui și să îl lăsați să își expime sentimentele;  
                                                           
3 
https://www.unicef.org/moldova/media/5491/file/Desc%C4%83rca%C8%9Bi%20documentul%20aici%20(Rom
%C3%A2n%C4%83).pdf 
 

https://www.unicef.org/moldova/media/5491/file/Desc%C4%83rca%C8%9Bi%20documentul%20aici%20(Rom%C3%A2n%C4%83).pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/5491/file/Desc%C4%83rca%C8%9Bi%20documentul%20aici%20(Rom%C3%A2n%C4%83).pdf
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- să îi arătați că îl sprijiniți și să îi spuneți că nu numai că este în regulă, dar e și normal să se 
simtă frustrat sau neliniștit în astfel de momente; 
- să îl ajutați să își formeze rutine și să facă ludică învățarea, prin încorporarea ei în 
activitățile de zi cu zi, cum ar fi gătitul, timpul de lectură în familie sau jocurile;  
- să vă alăturați altor părinți sau unui grup din comunitate care trec prin aceeași experiență, 
pentru a împărtăși sfaturi și a primi sprijin. 

 

În loc de încheiere 

 
 
 

O școală din Portugalia a pus textul de mai sus pe pereti si a clarificat lucrurile, inițiativa lor 
fiind de atunci  mult promovată pe rețelele de socializare. Am tradus și eu acest text, nu 
neapărat pentru că sunt de acord cu el, ci pentru că mi se pare o bună ocazie de a readuce în 
discuție și ca teme de reflecție  o serie de întrebări care apar frecvent în lumea școlii când 
vine vorba de relația cu părinții:  
 
 

 Unde încep si unde se termină rolul și responsabilitățile fiecărei părți, școală-părinți? 

 Ce face școala în situația în care are de-a face cu părinți care nici ei nu stiu să se 
comporte, să vorbească etc.? 

 Cum reacționăm când presiunea pusă de părinți asupra școlii este una foarte mare și 
pretențiile lor sunt exagerate? 

 Cum e treaba cu „școala părinților”?  

 Cum e treaba cu directorii care „pun pumnul în gură” părinților?   
etc.  
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Dragi părinți, 
 
Dorim să vă reamintim că acele cuvinte magice precum „bună”, „te rog”, „cu 
plăcere”, „îmi pare rău” și „mulțumesc”, toate se învață, prima oară, acasă. 
Tot acasă, copiii învață să fie cinstiți, să nu întârzie, să fie silitori și atenți cu prietenii 
și să arate respect pentru cei mai mari ca ei și pentru toți profesorii. 
Acasă, învață să fie curați, să nu vorbească cu gura plină și unde să arunce gunoiul. 
Acasă, învață să fie organizați, să aibă grijă de lucrurile care le aparțin și că nu e OK 
să atingă lucrurile altcuiva. 
Aici, la școală, în schimb, noi îi învățăm limba maternă, matematică, istorie, 
geografie, fizică, științe, educație fizică. Noi doar întărim educația pe care copiii o 
primesc acasă de la părinții lor.  

 
 
 
 


