Responsabilitățile profesorului:

Responsabilitățile părintelui:

Abordarea individuală a fiecărui copil în parte (să pună
preț pe fiecare copil.
Colaborarea cu părinții.
Să fie un model bun de urmat, fiind empatic să le ofere
încredere (caracter Cristic).
Să inspire o protecție a copilului, să inspire încredere.
Valorificarea lucrurilor bune.

Oferirea responsabilă a celor 7 ani de acasă.
Colaborarea strânsă a profesorilor cu părinții.
De a inspira încredere, apreciere, încurajare a
copiilor.
Oferirea, petrecerea timpului împreună cu copilul.
Să ofere încredere, respect, instituției, profesorilor,
educatorilor, să ofere responsabilități în cadrul
familiilor.
Să anunțe prealabil despre absența copilului,copiii
bolnavi să fie ținuți acasă.
Verificarea temelor pentru acasă.
Frecventarea seminarelor și a adunărilor de părinți.
Să fie obiectiv în situațiile de conflict.
Să fie obiectiv în situațiile de conflict.

Respectarea regimului școlar, predarea într-un mod
atractiv.
Disciplina elevului, monitorizarea ei.
Competenți în predare și cerințe.
Evaluarea repetabilă.
Informarea părinților în privat despre comportamentul
și reușita elevului.
Siguranța copiilor profesionist pe domeniul nepărtinitor. Părinții să motiveze copiii să respecte
regulamentul școlar.
În pas cu timpul.
Prieten al copilului.
Să ajute copilul să-și dezvolte potențialul.
Timp pentru copil(comunicare).
Consilier (confidențial).
Obiectivitate în soluționarea problemelor.
Să încurajeze, aprecieze, motiveze.
Etalon pentru copil.
Să nu facă diferențe între copii.
Copii educați - părinți informați (seminare, citirea
cărților).
Să identifice punctele forte ale copilului.
Cultivarea respectului față de profesori.
Să creeze o atmosferă pozitivă și productivă a orelor.
Familiarizarea cu drepturile și obligațiile copilui.
Să fie un exemplu bun de urmat.
Timpul calitativ petrecut cu copilul.
Asigurarea siguranței: material, spiritual,
emoționale, fizice.
Să colaboreze cu cadrele didactice în dezvoltarea
și educarea copilului.
A da dovadă de un nivel înalt de pregătire profesională. A crea condiții pentru dezvoltare și instruire a
copiilor.
Instruire continua în pas cu dezvoltarea progresului
A motiva, încuraja, oferă timp.
tehnico-științific.
A trata copiii ca personalitate și nu numai în grup.
A colabora cu cadrele didactice în educația
copiilor.
A pregăti chei pentru fiecare ușă.
A se implica personal în activități.
A motiva.
Să asigure prezența copilului la școală(igiena,
moral)
Pregătirea profesională la nivel.
Prezența la seminarii și adunări.
Colaborare și comunicare cu părinții.
Contribuția părinților la procesul educațional.
Asigurarea climatului social-psihologic și de siguranță a Respect față de colegi și maturi.
copilului.
Cunoașterea și abordarea individuală a copilului.
Încurajare și susținere.
Orientarea profesională a copilului.
Oferim timp de calitate.
Identificarea talentului copilului.
Relații de prietenie cu copiii.
Asigurarea procesului educativ.
Învățarea bunelor maniere.
Asigurarea unui climat de siguranță (acceptare
Monitorizarea temelor pentru acasă.
dragoste)
Agenda
Un climat favorabil.

Model, mentor.
Accesibilitatea materialului predate.
Obiectarea.
Motivarea.
Conlucrarea profesor - părinte.
Descoperirea talentului.
Dragostea față de elev.
Instruire modernă actuală, ce corespunde tehnologiilor
modern.
A manifesta empatie.
A dezvolta simțul practice – la fabric, uzine,
întreprinderi.

Socializare în fiecare zi.
Încurajarea spiritului decizional.
Asistarea la lecții.
A asculta nevoile zilnice.
A pune limite.
A stabili obligații.
A dezvolta dragostea de natură.
A dezvolta încredere în forțelor proprii

