SEMINARUL PENTRU PĂRINȚI ȘI CADRE DIDACTICE
"Colaborarea părinților și cadrelor didactice, garant al viitorului copilului"
(2 martie, 2018, orele 18:00-19:30)
Introducere:
LTEN face totul pentru (1) a respecta părinții, educatorii de bază ai copilului, din
punctul de vedere al lui Dumnezeu, și (2) a căuta modalități de cooperare cu părinții
în procesul educațional, fără a renunța la autoritatea didactică sau a dilua misiunea
școlii.
Misiunea LTEN: "Ajutăm orice copil să-și atingă potențialul maxim în viață". Noi
definim "potențialul maxim" în sens biblic, conform măreței promisiuni Divine: "Toți fiii
tăi vor fi învățați de Domnul și mare va fi pacea fiilor tăi." (Isaia 54:13 NTR). Cuvântul
"pace", în ebraică "shalom" înseamnă bunăstare, atât sufletească, cât și fizică, cu
sensul de succes. Aceasta devine realitate - prin educație bazată pe principiile și
valorile lui Dumnezeu.
Prima măsură pentru a ne îndeplini misiunea în cadrul LTEN, este îndepărtarea
obstacolelor care împiedică procesul educațional. Colaborarea părinților și a cadrelor
didactice întâmpină trei obstacole: (1) lipsa de timp a părinților - absența părinților,
(2) tupeul părinților - implicarea distorsionată a părinților și (3) afacerea părinților prezența exagerată a părinților.
Experții1 au identificat primele modalități de colaborare cu părinții, care slujesc
scopului:
1. Responsabilitatea parentală. În ce mod ar putea LTEN ajuta părinții pentru
a-și dezvolta aptitudinile parentale, cum putem colabora în acest domeniu?
2. Comunicarea semnificativă. Ce putem face pentru a comunica mai clar și
mai eficient? Ne ascultăm unii pe alții? Dialogăm cu succes în vederea
îndeplinirii scopului?
3. Voluntariatul strategic. Sunt implicați părinții în voluntariat, în cadrul școlii?
Cum am putea încuraja participarea părinților, în calitate de parteneri, alături
de cadrele didactice?
4. Învățarea acasă. Ce metode am putea practica în vederea diminuării stresului
temelor pentru acasă și, în același timp, în vederea extinderii învățării dincolo
de sălile de clasă? Ce fel de exemplu sunt părinții?
Concluzie:
Modul în care răspundem la întrebările de mai sus, va determina rezultatul
colaborării părinților și al cadrelor didactice.
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