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Teme pentru prima întâlnire cu părinţii

Prima întâlnire cu părinţii elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar (beneficiari ai burselor SCAN)
trebuie să permită evaluarea nevoilor de consiliere ale acestora, precum şi stabilirea direcţiilor
viitoare de intervenţie/consiliere.
Discuţia cu părinţii poate avea în vedere cel puţin două dimensiuni: relaţia şcoală – familie şi
relaţia părinţi – copii. Pentru fiecare dintre acestea propunem un set de indicatori, ca repere
generale.
Indicatori şcoală – familie
-

Frecvenţa întâlnirilor părinţi – diriginţi, părinţi – profesori

-

Tipuri de activităţi la care participă părinţii (altele decât şedinţele)

-

Implicare în activităţi formale/nonformale

-

Relaţia cu şcoala (participare directă, online, telefonică)

-

Cunoaşterea situaţiei şcolare a copilului, precum şi a altor aspecte importante în viaţa
şcolară a acestuia (de exemplu: respectarea regulilor disciplină, participarea la activităţi)

Indicatori părinţi – copii
-

Frecvenţa discuţiilor despre situaţia şcolară generală

-

Tematica generală a discuţiilor părinţi - copii (dincolo de situaţia şcolară; de exemplu:
relaţiile cu colegi de clasă şi de cameră; dificultăţi în gestionarea influenţei pe care o poate
exercita anturajul etc.)

-

Cunoaşterea orarului şi a programului zilnic

-

Cunoaşterea condiţiilor de viaţă din cămin/spaţiu de locuit, implicare în îmbunătăţirea
acestora

-

Probleme speciale/dificultăţi în mediul şcolar (adaptare, socializare, învăţare)
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Etape în desfăşurarea primei întâlniri cu părinţii
1. Administrarea chestionarului
2. Completarea Formularelor specifice (formular de grup ţintă Anexa 1 şi declaraţie de
consimţământ)
3. Discuţia propriu-zisă cu părinţii
4. Completarea fişei de consiliere
5. Completarea listei de participanţi

Durata fiecărei întâlniri: 2 ore

