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PACT EDUCATIV DE CORESPONSABILITATE 
 

Traduzione a cura del progetto “Mi ascolti?”  con il sostegno di Fondazione Cariplo 

                            ÎNVĂŢĂTORII                                                                                   PĂRINŢII 
SE ANGAJEAZĂ SĂ 

ELEVII SE ANGAJEAZĂ SĂ 

Colaboreze cu  întregul personal şcolar, didactic şi 
nedidactic. 

Colaboreze cu întregul personal şcolar, didactic şi 
nedidactic. 

Colaboreze cu părinţii, profesorii şi intregul 
personal al şcolii. 

Menţină informate familiile în legătură cu toate 
activităţile şcolare. 

Să participe la activităţile propuse de şcoală. Să ţină la curent cu cea ce se întâmplă la 
şcoală când cineva este absent. 

Să dea ȋmpreună cu părinţii aceeaşi valoare regulilor. 
Să comunice, promoveze şi respecte regulamentul 
şcolar. 

Să dea ȋmpreună cu invăƫătorii aceeaşi valoare 
regulilor.  
Respecte regulamentul şcolar. 

Să respecte regulile. 

Crează momente de primire şi de cunoaştere între 
părinţi şi profesori. 

Participă la întâlniri: ansambluri, şedinţe, colocvii şi 
iniţiative promovate de şcoală. 

 

Prezintă programul şcolar anual şi parcursul didactic. 
Promovează responsabilitatea şi autonomia personală. 

Aprobă şi susţine parcursul formativ al clasei, arătând 
fiului aprecierea şi interesul pentru lucrurile facute la 
şcoală şi acasă. 

Participă la activităţile de autovalutare. 
Explică criteriile şi aspectele importante pentru 
verificarea, valutarea şi punerea ȋn valoare a cursului 
de studiu şi de creştere. 

Aprobă modurile de valutare; susţine parcursul de 
valorizare demonstrând că apreciază progresele 
copilului ajutândul să depăşească dificultăţile. 

Promovează şi susţine diferitele iniţiative luate în 
şcoală. 

Colaborează la organizarea diferitelor iniţiative. Să aibă un comportament adecvat în timpul 
festivităţilor şcolare.  

 
Părintele, luând cunoştinƫă de regulile pentru convieţuirea civilă, considerate de şcoală ca fiind fundamentale, subscrie, împreună cu Directorul Şcolar, acest 
PACT EDUCATIV DE CORESPONSABILITATE,  care face parte integrantă din Regulamentul Şcolar. 
Pactul Educativ este valabil pe toată perioada de frecvenƫă a elevului, ȋn această şcoală. 
 
Părintele elevului ............................................................................ clasa .......... Şcoala …………………….......................... 
                                                 (Prenume şi nume) 
 
SEMNĂTURA PĂRINTELUI  ………………………………………………………………………………… 
 
Directorul Şcolii   
Prof. Alessandra Bertolini 
………………………………………………………………………………              Locul şi data ................................................................................. 

 


