
DRAGI PĂRINȚI, 

Vă mulțumim că sunteți alături de Școala Gimnazială ”Iancului”! 

Apreciem că îi sprijiniți pe copii, ajutându-i să pășească cu încredere pe drumul 

vieții lor. Ne dorim ca demersul nostrum educațional să fie un parteneriat de 

calitate, astfel încât copiii dumneavoastră să beneficieze de o educație de calitate. 

Succesul şcolar al fiecărui elev se poate obţine numai în urma bunei colaborări 

între familie şi şcoală. Cele mai puternice mesaje pe care le primeşte un copil vin 

de la familie, în primul rând, și de la școală, în al doilea rând.  

De aceea, ne dorim să avem o comunicare bună şi să fiți partenerii noștri pe care ne 

putem baza în orice situație. 

Şcoala este locul unde copilul îşi petrece o parte din zi şi, din acest motiv, el 

trebuie să se simtă ca în familie – iubit, sprijinit şi înţeles. 

 

La de Școala Gimnazială ”Iancului” comunicarea cu părinții este susținută prin: 

 Ședințe de informare a părinților cu privire la documentele curriculare 

(Planul cadru, Programele şcolare, descriptorii de performanţă, evaluările 

sumative, tezele semestriale, Evaluările Naționale etc.); 

 Consultarea părinților cu privire la stabilirea curriculumului la decizia 

şcolii, alcătuirea schemelor orare ale clasei şi a programului şcolar al 

elevilor; 

 Consultații periodice care constau în întâlniri cadru didactic-părinte, în 

care sunt dezbătute metodele și strategiile educaționale care motivează 

copilul să se implice cât mai active în activitatea de învățare, care-i 

stimulează dorința permanentă de progres; 

 Întâlniri individuale – au loc la solicitările părinților, cadrelor didactice 

sau conducerii școlii; 

 Activități comune –Părinte – Copil – în săptămâna ”Școala Altfel” au 

loc activități proiectate astfel încât să descoperim împreună oportunități și 



modalități de a gestiona provocările de a fi părinte de școlar și de a crea o 

relație bazată pe încredere, colaborare și respect reciproc; 

 Consiliere şcolară – în situaţiile în care cadrul didactic constată că unul 

dintre elevii săi întâmpină dificultăţi în învăţare sau are alte probleme (de 

integrare socială, emoţionale, de motivaţie, etc) care îi încetinesc progresul 

şcolar, părintele este informat şi invitat la o discuţie. Experienţa şi 

perspectiva unică ale părintelui pot fi indispensabile pentru găsirea celor mai 

bune strategii şi metode ajutătoare, potrivite copilului.  


