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“Prezenţa părinţilor poate transforma cultura
şcolii”
(S.L. Lightfoot)

Argument
Pentru că în centrul preocupărilor noastre comune se află
pregătirea pentru viaţă a copiilor...
Pentru că vrem ca triunghiul educaţional să fie complet:

ŞCOALĂ
?

PĂRINŢI

ELEVI

Studiile din ultimii ani dovedesc că atunci când un copil
îşi vede părinţii interesaţi de el şi se implică in viaţa sa şcolară,
rezultatele lui sunt mai bune si beneficiile evidente.
Au existat întotdeauna educatori excelenți si părinți iubitori, care
nu și-au pus probabil atâtea probleme și totuși au reușit foarte bine;
dar poate că acest lucru era mai ușor într-o lume foarte statornică, în
care tradiția avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în
curs de o generație sau două, relațiile dintre părinți si copii, dintre
adulți si tineri, apare mai vădită în considerația pentru copil ce "are
semnificația de recunoaștere intimă si profundă a valorii persoanei
copilului si de încredere în potențialul lui de dezvoltare" (Osterrieth,
P., 1973, p.70).

Responsabilitățile părinților
Sentimentul de siguranță - singurul care permite copilului să se
emancipeze și să-și dobândească personalitatea - depinde de
urmatoarele condiții (Osterrieth, P., 1973, p.71-72):
 1. Protecția împotriva loviturilor din afară;
 2. Satisfacerea trebuințelor elementare;
 3. Coerența si stabilitatea cadrului de dezvoltare;
 4. Sentimentul de a fi acceptat de ai săi:
a) ca membru al familiei: să fie iubit; să dăruiască dragoste, să
fie izvor de bucurie și de mulțumire pentru adulți; să fie condus și
îndrumat;
b) ca fiinta umana: să i se accepte caracteristicile individuale; să
aibă posibilitatea de acțiune si experiența personală; să aibă
asigurată o anumită arie de libertate.



Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi, iar părinţii au
obligaţia să asigure copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării
corespunzătoare drepturilor prevăzute de lege.
 Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor si trebuie
să le asigure acestora condiţiile necesare dezvoltării fizice, mentale,
spirituale, morale şi sociale. Astfel părinţii trebuie:
- Să supravegheze copilul;
- Să coopereze cu copilul şi să-i respecte viaţa intimă, privată şi
demnitatea;
- Să informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea
afecta şi să ia în considerare opinia acestuia;
- Să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea
drepturilor copilului lor şi să coopereze cu persoanele fizice şi
persoanele juridice care exercită atribuţii în domeniul îngrijirii,
educării şi formării profesionale a copilului.

Responsabilitățile personalului
din educaţie
Personalul din educaţie trebuie:
 Să înţeleagă unicitatea , individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui
elev şi să prevadă orientarea şi încurajarea fiecărui elev de a-şi realiza
întregul potenţial
 Să menţină relaţii profesionale cu elevii
 Să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să-i protejeze împotriva
oricărui tip de abuz.



Să asigure accesul elevilor şi studenţilor la educaţie prin intermediul
activităţilor de predare şi instruire.
 Să se implice în consilierea elevilor, dar şi a părinţilor.
 Să urmărească progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev, şi să
stabilească recompensele şi sancţiunile prevăzute de regulament.









să realizeze periodic, pe parcursul semestrelor, evaluări ale rezultatelor
elevilor şi studenţilor.
Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de categoria de vârstă
a elevului şi de specificul fiecărei discipline.
să stabilească, acolo unde este cazul, recompense ori sancţiuni
pentru cursanţii înscrişi la disciplina predată de acesta.
să utilizeze eficient resursele materiale şi umane, având obilgaţia de
a ţine cont de interesele şi cerinţele fiecărui elev sau student înscris la
materia pe care acesta o predă.
să nu lezeze în nici un fel demnitatea sau personalitatea elevului.

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR:
 Să respecte programul şcolii
 Să organizeze funcţionarea consiliului elevilor care să-şi desemneze un
reprezentant în consiliul de administraţie care va informa profesorii de
toate problemele ridicate de elevi
 Consiliul elevilor va elabora un regulament de funcţionare care va fi
aprobat de Consiliul de administraţie
 Să asigure serviciul pe şcoala şi pe clasă conform graficului stabilit
 Accesul în incinta liceului se va face pe baza legitimaţiei de elev sau a
carnetului de note
 Accesul pesoanelor străine în incinta liceului este interzis
 Elevii sunt obligaţi să se prezinte la cursuri în ţinută decentă
 În şcoală şi în incinta şcolii este interzis FUMATUL, CONSUMUL
BĂUTURILOR ALCOOLICE si DROGURI
 Este interzis accesul în incinta şcolii cu arme albe, arme de foc, sprayuri paralizante şi materiale pirotehnice

 Este interzisă practicarea jocurilor de noroc
 Este interzis alergatul pe coridoare
 Este obligatorie păstrarea curăţeniei în incinta şcolii precum şi în
internat
 În mijloacele de transport elevii vor avea o conduită decentă
 Introducerea în incinta şcolii a bunurilor de valoare se va face pe
proprie răspundere, şcoala nu-şi asumă răspunderea pentru obiectele
pierdute, furate sau distruse
 Este intezisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs
 În incinta şcolii sunt interzise altercaţiile, limbajul trivial şi gesturile
obscene
 Orice abatere de la regulamentul de ordine interioară va fi sanctionata.

STIMAŢI PĂRINŢI,
Stă numai în puterea interesului şi
voinţei noastre să răspundem nevoilor
educaționale!

Prezentaţi-vă dirigintelui si profesorilor. Aflaţi modul cum
aceştia doresc să fie contactaţi si discutaţi despre cum percep
activitatea copilului dumneavoastră în clasă.
Vorbiţi si interesaţi-vă de progresul copilului la diferite
materii si întrebaţi cum îl puteţi ajuta acasă.

Participaţi la şedinţele cu părinţii pe clasă si pe şcoală,
semnaţi în mod regulat carnetul de elev, furnizaţi şcolii în
timp util documentele sau datele personale care vă sunt
solicitate.
Interesaţi-vă de eforturile si programele şcolii. Informaţi-vă
cu privire la acţiunile si reuşitele şcolii citind revista liceului
si fiţi puntea de legătură între şcoală si comunitate.
Reveniţi la şcoală ca specialişti într-un domeniu sau
identificaţi experţi în cadrul comunităţii care să vină şi să
vorbească pe diverse subiecte de interes unor grupuri ţinta.

CONSILIEREA FAMILIEI
 Prin consilierea familiei de către persoane abilitate se pot
preveni multiplele repercursiuni pe care o familie dezbinată
le poate avea asupra dezvoltării fizice si psihice a unui copil,
şi nu în ultimul rând asupra rezultatelor şcolare.

Dacă situaţia financiară si bunăvoinţa vă permit, sponsorizaţi
şcoala sau ajutaţi la atragerea de fonduri către şcoală. De
toate acestea vor beneficia elevii prezenţi si viitori ai liceului
nostru.

Implicaţi-vă. Consideraţi voluntariatul pentru şcoală necesar
pentru implementarea unui program de dezvoltare a
parteneriatului dintre şcoală si părinţi.

SUNTEM CONŞTIENŢI DE FAPTUL CĂ PARTENERIATUL
ŞCOALA-FAMILIE NU PRODUCE “NEAPARAT” ELEVI
DE SUCCES, DAR MERITĂ SĂ INCERCĂM!

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

FĂ-ŢI TIMP,
pentru tine, pentru cei din
jurul tău, pentru copilul tău.

Fă-ţi timp pentru a gândi:
Este sursa oricărei puteri.
Fă-ţi timp pentru a te juca:
Este izvorul tinereţii veşnice.

Fă-ţi timp pentru a te ruga:
Este cea mai mare calitate a inimii.
Fă-ţi timp pentru a iubi si a fi iubit:
Este un dar rar.

Fă-ţi timp pentru prietenie:
Este drumul către fericire.
Fă-ţi timp pentru a citi:
Este şcoala cunoaşterii.

Fă-ţi timp pentru a râde:
Este cântecul sufletului.
Fă-ţi timp pentru a dărui:
E prea scurtă ziua pentru a fi
egoist.

Fă-ţi timp pentru a trudi:
Este preţul succesului.
Fă-ţi timp pentru copilul tău:
Este un dar nepreţuit.
(R. Kippling, Fă-ți timp)

