Convenţie de educaţie între părinţii, elevii şi profesorii liceului Albert Schweitzer,
Offenbach a.M.
Noi părinţii, profesoarele, profesorii, elevii şi elevele liceului Albert Schweitzer, avem
dorinţa comună, ca:
fiecare copil al şcolii noastre să află acest loc unde se poate trăi în pace şi să înveţe în
respect reciproc cu ceilalţi,
fiecare copil să fie stimulat şi sprijinit după propriile capacităţi în conformitate cu
punctele forte şi punctele slabe ale fiecarei persoane,
elevele şi elevii să fie încurajaţi şi întăriţi în scopul de a deveni persoane independente
şi responsabile,
elevele şi elevii să participe de comun acord şi benevol la dezvoltarea şcolii şi a
drepturilor lor de participare la activitatea şcolară.
Scopurile convenite mai sus, pot fi îndeplinite numai dacă le înţelegem ca o responsabilitate
comună a familiei fiecărui elev şi elevei pe de o parte şi a şcolii pe de alta parte. Comunitatea
formată de către noi toţi: elevii, elevele, şcoala şi ansamblul familiilor tuturor elevilor şi
elevelor reprezintă aceasta şcoala în public. Suntem pe deplin conştienţi că imaginea şcolii
este data de către comportarea noastră ca un tot unitar.
Pornind de la aceste convingeri, noi: elevii, elevele, părinţii şi profesorii stabilim următoarea
convenţie:
În calitate de părinţi ne asumăm următoarele răspunderi:
sprijinirea regulilor şi valorilor ce sunt baza şcolii,
manifestarea interesului în comportarea şi nivelul de performanţă şcolară al fiului sau a
fiicei noastre ,
informarea şcolii asupra suspiciunilor sau problemelor de acasă ce ar putea influenţa
comportarea fiului nostru sau a fiicei noastre în cadrul şcolii ,
asigurarea că fiul nostru sau fiica noastră merge la școală în fiecare zi didactică şi la timp,
are hrană bună şi resursele necesare de studiu.
În calitate de profesoare şi profesori ne asumăm următoarele răspunderi:
Grija pentru siguranţa şi bunăstarea copiilor, precum şi prin tratatrea lor justă, demnă şi
respectuoasă,

respectarea regulilor şi valorilor în aceaşi măsură cerute de noi de la elevi şi eleve, pe
care o cerem elevilor şi elevelor pentru noi
stimularea colectivului clasei,
strădania de a crea o atmosferă armonioasă şi un mediu favorabil de învăţare,
să depunem efortul maxim pentru ca fiecare elev şi eleve să-şi utilizeze potenţialul de
performanţă la întreaga lui capacitate,
educarea fiecarei eleve şi fiecărui elev de a se dezvolta ca o persoană conştientă, cu o
individualitate distincta,
crearea unei relaţii profesor-elev bazată pe toleranţă, onestitate, respect şi încredere.

Mai mult, suntem de acord:
de a informa părinţii despre școală, despre activitatea la școală a fiului sau fiicei lor şi
în special privind la evoluţia fiului sau fiicei lor,
şcoala noastră să fie o şcoală deschisă, unde părinţii sunt oricînd bineveniţi.
În calitate de elevi şi eleve ne asumăm următoarele răspunderi:
Conformarea la regulamentul de funcţionare al şcolii şi sprijinirea ordinii interioare a
şcolii.
să interacţinonăm cu alte persoane într-un mod attent, politicos, prietenos şi lipsit de
violenţa,
să comunicăm demn şi civilizat cu orice persoana indiferent de religie, sex sau
naţionalitate într-un mod deschis , tolerant şi respectuos,
să participăm, în activitatea de clasă într-un mod constructiv,
să stimulăm atmosfera de curs şi de învăţat într-un mod activ,
să preluăm fără ezitare sarcinile care revin în cadrul colectivului cum ar fi serviciile, sau
orice alta sarcina în folos comun,
să contribuim cu curăţenie şi linişte atît pentru pentru confortul nostru, cît şi al celorlalţi
din şcoala,
să participăm la activităţi comunitare ale şcolii, cum ar fi excursii în grup, concursuri, sau
activităţi similare, care contribuie la completarea educaţiei noastre de elev, într-o apariţie
corespunzătoare pentru comunitatea şcolii.
şi să alegem îmbrăcămintele pentru școală în mod demn şi decent, corespunzător pentru
locul de muncă sau de afaceri.

