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PACT DE RESPONSABILITATE RECIPROCA SCOALA-FAMILIE 
Pentru construirea unui climat educativ capabil sa dea o baza solida cetateanului de maine 

 

 

“Pactul de responsabilitate reciproca scoala-familie” e constituit dintr-o serie de reguli acceptate si de catre scoala si de 

catre familie, pentru bunul mers al muncii de educare a elevului pe tot parcursul scolii generale. 

 

In afara de a constitui locul in care elevul invata diferitele discipline de studiu, scoala isi asuma si rolul fundamental in 

sprijinirea familiei in rolul de educare a fiilor sub aspect emotional, civil si al relatiilor interumane. 

 

Pentru a putea asigura o buna conlucrare e necessar un acord de responsabilitate intre scolala si familie in ceea ce 

priveste valori cum ar fi: increderea, respectul,  

solidaritatea, colaborarea. 
 

“Pactul de responsabilitate reciproca scoala-familie” se refera la: 

• raportul dintre profesori si parinti 

• raportul dintre profesori si elevi 

• raportul dintre elevi 

• raportul dintre profesori 

• raportul dintre profesori si personalul educativ, administrativ, tehnic si auxiliar 

• directorul scolii, garantul respectarii sus numitului pact 

 

 

 

 
Relatiile dintre profesori si parinti 

 

Raportul dintre parinti si profesori se bazeaza pe incredere; parintele isi aduce fiul la scoala iar profesorul il intimpina cu 

grija ajutindul sa se integreze. Pentru a putea continua colaborarea in acelasi climat de incredere, respect si 

responsabilitate reciproca parintii sunt chemati : 

 

• sa explice propriilor fii importanta si valoarea scolii; 

• sa urmareasca si sa dea valoarea cuvenita muncii propriilor fii, respectand aptitudinile fiecaruia si incurajindu-i 

mai ales in caz de insucces; 

• sa pretinda fiilor respectarea regulilor scolare; 

• sa respecte competenta profesorilor; 

• sa mentina un dialog deschis cu profesorii; 

• sa transmita profesorilor informatii in ceea ce priveste propriul fiu pentru o mai buna cunoastere a acestuia; 

• sa colaboreze cu scoala, informindu-se si participind la sedintele si intalnirile programate; 

• sa garanteze frecventa si respectarea orarului de scoala motivind la timp absentele propriilor fii; 

• sa controleze si sa responsabilizeze propriul fiu in procesul de invatare (sa fie ordonat , sa aiba grija de materialul 

personal si didactic ); 

• sa citeasca si sa semneze la timp toate comunicarile transmise de catre scoala; 

• sa semnaleze profesorilor in mod clar si respectos eventuale probleme ivite pe parcursul anului scolar; 

 

 



Profesorii sunt alaturi de parinti in efortul comun pentru educarea fiilor si pentru aceasta considera necesar: 

 

• sa respecte elevul tinand cont si de necesitatile familiei din care provine; 

• sa recunoasca rolul fundamental al parintelui in procesul educativ; 

• sa protejeze chestiunile private ale elevului si ale familiei sale; 

• sa incurajeze un climat de colaborare si dialog, mentinind un contact permanent cu elevul si cu familia de 

provenienta; 

• sa faca cunoscute programele de invatamint; 

• sa programeze si sa participe la sedinte cu parintii, generale sau individuale; 

• sa propuna intilniri cu parintii in situatii de dificultate ale elevului. 

 

 

 

 
Raportul dintre profesori si elevi 

 

Raportul dintre profesori si elevi se bazeaza pe respect reciproc, din partea elevului pentru profesor ca educator si din 

partea profesorului pentru elev cu scopul de a valoriza capacitatile sale. 

 

Profesorul, constient de rolul sau in procesul de formare al elevului, se comporta asa incit: 

• sa promoveze personalitatea fiecarui elev in parte si diversitatea de idei; 

• sa programeze materia de studiu in concordanta cu potentialul elevilor; 

• sa transmita elevului o metoda de studiu cat mai eficienta posibil; 

• sa incurajeze si sa dea valoarea cuvenita succesului la invatatura; 

• sa adopte un mod transparent de verificare a cunostintelor; 

• sa incurajeze un climat de munca cordial si linistit promovind dialogul cu elevul; 

• sa incurajeze un climat de solidaritate in colectivul de elevi si in scoala; 

• sa sprijine integrarea elevilor care au dificultati si a acelora cu handicap; 

• sa sprijine integrarea tuturor elevilor indiferent de cultura, promovand cunoasterea reciproca. 

 

 

Elevul are datoria: 

 

• sa invete ceea ce i se cere la scoala; 

• sa fie atent la ceea ce i se preda la scoala si sa participe in mod activ la activitati; 

• sa respecte profesorul ca educator; 

• sa respecte regulile scolare; 

• sa foloseasca in mod adeguat salile de clasa, cartile si materialele aflate in dotarea scolii; 

• sa vorbeasca in mod respectos cu persoanele din scoala; 

• sa nu absenteze si sa respecte orarul scolii; 

• sa-si pregateasca lectiile in mod constant si ordonat; 

• sa aiba intotdeauna materialul necesar pentru lectii; 

• sa ceara parintilor sa semneze diversele comunicari din partea scolii; 
 
 

Elevul, cu ajutorul profesorului, are datoria sa: 

 

• descopere si sa puna in valoare propriile capacitati si aptitudini; 

• sa-si imbunatateasca capacitatea de a asculta, de a fi atent si de a se concentra; 

• sa-si dezvolte o metoda de studiu personala si eficienta; 

• sa invete sa se organizeze (pregatirea ghiozdanului, folosirea materialului didactic, cunoasterea orarului); 

• sa stie sa se autoevalueze descoperind propriile calitati si defecte; 

• sa considere o nota proasta drept o consecinta a lipsei de preparare, nu ca o evaluare a propriei persoane; 

•  sa invete sa se comporte in situatii de dificultate si conflict; 



• sa inteleaga valoarea regulilor de conviventa; 

• sa-si dezvolte capacitatea de a asculta, de a accepta si de a respecta alte persoane; 

 

 

 

 
Raportul dintre elevi 

 

In conformitate cu principiul de solidaritate si de ajutor reciproc, fiecare elev are datoria : 

 

• sa respecte integritatea si demnitatea tuturor persoanelor; 

• sa se comporte cu respect si calm, evitand intotdeauna sa provoace ofeze de tip verbal sau fizic; 

• sa construiasca relatii bune cu ceilalti elevi, valorizand aspectele pozitive; 

• sa accepte opinii diverse si sa sustina in mod corect propriile opinii; 

• sa-si ajute colegii care au preobleme la invatatura. 

 

 

 

 
Raportul dintre professori 

 

Valoarea fundamentala a relatiei intre profesori este colaborarea. In conformitate cu principiul de libertate de a preda a 

fiecaruia, profesorii au datoria: 

  

• sa impartaseasca colegilor obiectivele educative; 

• sa impartaseasca un comportament si reguli comune pentru a evita contradictii in munca de educare a 

elevilor; 

• sa promoveze organizarea, legaturile interdisciplinare intre materiile de studiu si unitatea programei de 

invatamant; 

• sa condivida modul in care se lucreaza in clasa, criteriile dupa care se dau notele, modul in care se dau 

temele de casa; 

• sa promoveze schimbul de experienta favorizand astfel educatia elevilor; 

• sa promoveze activitati pentru elevi, cu scopul de a le asigura competitivitate si in afara scolii. 

 

 

 

 
Raportul dintre profesori si personalul educativ, administrativ, tehnic si auxiliar 

 

Pentru a garanta o buna funzionare a procesului educativ in scoala, profesorii au datoria: 

 

• colaboreze cu toate persoanele care muncesc in scoala, respectind rolul si competenta fiecaruia; 

• sa ajute elevii sa inteleaga importanta respectului pentru toate persoanele care muncesc in scoala; 

• sa contribuie la mentinerea curateniei si ordinii in scoala. 

 

Pentru a garanta o buna funzionare a procesului educativ in scoala, personalul educativ, administrativ, tehnic si 

auxiliar are datoria: 

 

• sa colaboreze cu profesorii, respectind rolul si competenta fiecaruia; 

• sa ajute, in masura in care le permite orarul de munca, la suprevegherea grupurilor de elevi in diverse situatii 

cu mar fi: sala de pranz, pauzele, absenta temporana a unui profesor; 

• sa contribuie la organizarea diverselor spatii de activitati cu elevii asa incat sa fie adecvate. 

 

 



Directorul scolii, garantul “Pactului de responsabilitate educativa scoala-familie” 

 

Directorul scolii este garantul prezentului “Pact de responsabilitate reciproca scoala-familie”: el propune momente de 

colocviu si chiama persoanele responsabile sa participe. Mai precis: 

 

• pune la dispozitia parintilor documentele necesare informarii lor: “Proiectul Institutului”, Lista cu serviciile oferite, 

Regulamentul; 

• se intilneste cu parintii elevilor la inceputul parcursului de studiu si ii informeaza in ceeea ce priveste regulile 

cuprinse in prezentul Pact; 

• promoveaza schimbul de esperienza intre profesori cu scopul de a atinge obiectivele propuse in ceea ce priveste 

elevii din prezentul Pact; 

• incurajeaza si favorizeaza comunicarea, dialogul si colaborarea intre persoanele care compun comunitatea 

scolara. 

 

La baza acestui “Pact de responsabilitate reciproca scoala-familie”sta Proiectul de Institut, Lista cu serviciile oferite si 

Regulamentul Institutului Comprensiv Rovereto Est. 
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Nota 

 

1. Prezentul document a fost adoptat in urma sedintei de Consiliu al Institutului din 12 septembrie 2012, n.53. 

2. Prezentul document va fi supus unei revizuiri anuale si in baza propunerilor firmatarilor. 

 


