
E ȘCOALA BABEL 
POTRIVITĂ PENTRU MINE?



→ e conștient de rolul esențial al familiei în dezvoltarea copilului (se conectează

constant la experiența copilului ascultându-l, acceptă necondiționat persoana

acestuia, respectă nevoile propriului copil) 

→ este dispus să accepte și să discute cu copilul despre toată gama de emoții,

ale sale și ale copilului

→ e implicat constant într-un proces propriu de dezvoltare personală și învățare

→ depune toate eforturile pentru a menține o relație de colaborare și căutare de

soluții alături de școală

→ asumă o relație de co-responsabilitate alături de cadrele didactice pentru

starea de bine și implicarea copilului în cadrul școlii, văzând dincolo de roluri

formale (client-furnizor-produs)

PROFILUL PĂRINTELUI AL CĂRUI COPIL SE
DEZVOLTĂ ÎN ARMONIE LA ȘCOALA

BABEL



CONSIDERĂ URMĂTOARELE
RECOMANDĂRI 

"Dacă pedeapsa și recompensa au loc la tine în casă, Școala

Babel nu este de tine. Pentru a putea rezista în comunitatea

Babel, ai nevoie de empatie și înțelegere în primul rând de la

tine și apoi pentru copilul tău. Aici vei găsi oameni care

prețuiesc respectul pentru ființa umană indiferent în al câtelea

an de viață este și respectul reciproc este cultivat prin

interacțiune directă și individuală, fără a se cere nici uneia din

părți să o facă "doar fiindcă aceasta are un statut deja". Iubirea și

comunicarea ar fi cele două cuvinte pe care le-aș atribui

comunității Babel."

"Să fii deschis la noi provocări și să fii pregătit să fii parte din

procesul de învățare, nu doar spectator. :)"

"Dacă ești în căutarea unui loc în care să simți că școala este

orientată spre binele copilului, cu grijă dar fără presiune, ai găsit

locul potrivit. Dacă ai în minte doar obiective ce țin de

performanțe academice, probabil mai bine te îndrepți spre

școlile orientate spre clasamente."

"Dacă ai acasă aceleași principii după care merge Școala Babel,

ai venit unde trebuie. Dacă nu, va fi cam greu pentru copilul

tău."

CE I-AȚI SPUNE UNUI PĂRINTE CARE
ÎNCEPE COLABORAREA CU ȘCOALA
BABEL? RĂSPUNSUL PĂRINȚIILOR

"Să fii deschis la schimbare."



CUM LUCRĂM CU COPIII?

Întregul program de învățare este gândit în jurul dezvoltării

competențelor copilului. Învățăm pas cu pas pentru a face tot

mai multe în lumea în care trăim. Prin experiențe practice și

lucrul în proiecte, cercetăm, ne punem întrebări, aplicăm ceea

ce știm. Rolul profesorului este de a crea contexte pentru

dezvoltarea competențelor, a urmări progresul fiecărui copil și

a sprijini acolo unde este nevoie.

Rezultatele (dezvoltarea de competențe) sunt la fel de

importante ca procesul prin care ele se dobândesc. Acest

proces implică eliminarea sentimentelor de frică și rușine din

tot ceea ce înseamnă relația de învățare (profesor-copil, copil-

copil), înlocuirea motivației extrinseci (prin pedepse și

recompense) cu motivația naturală a copilului pentru învățare.

Activitățile propuse urmăresc interesele naturale ale copiilor și

dorința lor de a reuși. Astfel, ne dorim ca prin școală copiii să-și

mențină dragul de învățare cu care au fost înzestrați.

Ne dorim să aducem în fața copiilor persoane care prin propriul

exemplu modelează ideea de implicare și pasiune pentru

diferite domenii ale lumii din jur. Învățători ce sunt pasionați de

învățare, artiști care se îngrijesc de frumosul din lume, grădinari

ce se preocupă de natură, ingineri și doctori pasionați de

găsirea de soluții. De multe ori, părinții pasionați de un anumit

domeniu se alătură demersurilor profesorilor, fiind invitați să

împărtășească din pasiunea lor.

DEZVOLTĂM COMPETENȚE

NE CONCENTRĂM PE PROCES

CULTIVĂM PASIUNEA ȘI
RESPONSABILITATEA



ȘCOALA VĂZUTĂ PRIN OCHII COPIILOR

Că va fi totul ok și să nu-i fie teamă.

CE I-AȚI SPUNE UNUI COPIL CARE
ÎNCEPE SĂ ÎNVEȚE LA NOI LA
ȘCOALĂ DIN SEPTEMBRIE?
RĂSPUNSUL COPIILOR

Școala asta e super!

O să fie fain.

Că experiența lui aici o să fie super mega tare.

Că are multe șanse de a putea să își îndeplinească visele! :)))

Să nu te îngrijorezi că nu ai prieteni pentru că vei găsi.

E foarte fain și că o să se distreze.

Că e o școală super și că vei avea parte de o mare aventură.

Să aibă încredere în el și în profesori. Școala este super faină.

O să îți placă foarte mult.

Ai dreptul de a te exprima liber fără a fi judecat.

Să nu-i fie frică să își spună nevoile.

I-aș spune foarte multe, dar într-o propoziție mai scurtă:

acomodarea este foarte ușoară și fiecare zi e diferită de cea

precedentă. Din oră în oră râzi și te distrezi, iar colegii și

profesori te vor înțelege și respecta indiferent de cum ești și

cum arăți.



E greu începutul pentru părinți 😁. Copiii se descurcă mult mai bine. 

Ai încredere că totul va fi ok și copilul tău e pe mâini bune. 

Copilul este sprijinit să se dezvolte într-un mediu prietenos. 

Ai ajuns la o școala unde toată familia învăță. Educația copilului este importantă și

face progrese odată cu educația părinților. Este o școală unde ai oportunitatea de

a descoperi lecțiile din spatele experiențelor copilului și ale tale ca părinte. Ai

ajuns într-o comunitate și implicarea ta este la fel de importantă ca și implicarea

copilului. 

Ai încredere în copil, fii alături de el, colaborează cu cadrele didactice. 

MESAJE DE ÎNCURAJARE DE LA PĂRINȚII
ȘCOLII BABEL



Școala Babel - un mediu în care copilul se poate dezvolta atât pe plan personal,

cât și academic, un mediu în care se crește dragostea de învățare, nu doar

învățare. 

Ai încredere în propriul copil și respectă-i propriul ritm de învățare și evoluție. 

Poți avea încredere că oamenii care vor avea grijă de copilul tău, sunt oameni

dedicați, cu dragoste de copii și cu deschidere spre viitor, iar faptul ca acești copii,

ai Școlii Babel, merg dimineața zâmbind la școală, spune multe despre acest loc. 

Școala Babel e mai mult decât o școală, e o comunitate de oameni frumoși, este

un mod de viață, un spațiu în care copiii, părinții și profesorii sunt o echipă. O

școală unde copiii merg cu drag și se dezvoltă armonios din toate punctele de

vedere.

Ai încredere că copilul tău va fi văzut și ascultat.

MESAJE DE ÎNCURAJARE DE LA PĂRINȚII
ȘCOLII BABEL



contact@scoalababel.ro
www.scoalababel.ro


