IDEI PENTRU A VĂ AJUTA SĂ LUCRAŢI CU PĂRINŢII COPIILOR CU CERINŢE
EDUCAŢIONALE SPECIALE
• Dacă sunteţi prima persoană care le spune părinţilor despre dificultăţile pe

care le are copilul lor, fiţi deschis, sincer, dar atent şi sensibil. Acordaţi-le timp
părinţilor să înţeleagă ce le-aţi spus. Fiţi conştienţi de reacţiile emoţionale care pot
apărea după anunţarea problemei.
• Cînd vă întîlniţi cu părinţii, gîndiţi-vă atent ce urmează să le comunicaţi şi
fiţi atenţi la felul în care ei pot percepe mesajul dumneavoastră.
• Acceptaţi faptul că părinţii sunt experţi cînd este vorba despre copiii lor.
• Fiţi dispusă să ascultaţi, nu numai ce se spune, ci şi ce se doreşte a fi spus
(mesajul textului).
• Amintiţi-vă că unele dificultăţi/dizabilităţi sunt moştenite şi că unii părinţi ar
putea să aibă dificultăţi asemănătoare cu cele ale copiilor lor.
• Fiţi pozitivi şi ajutaţi părinţii să simtă că fiul/fiica lor este binevenit(ă) la
școală.
. • Prezentaţi succesele copilului într-o manieră pozitivă.
• Invitaţi părinţii la școală ca să discutaţi despre sprijinul pentru învăţarea
copiilor lor.
• Părintele ar trebui sa fie mereu informat despre cum decurg lucrurile la
școală. Se poate scrie ca un fel de jurnal, în care părinții și cadrele didactice,
specialiştii îsi notează alternativ observaţiile privind copilul cu dizabilitate și, astfel,
se poate realiza o mai rapidă și eficientă evaluare a modului în care copilul evolueaza.
• Încurajaţi-i pe părinţii copiilor cu CES să aibă întîlniri neoficiale la intervale
regulate. Vor putea astfel să se sprijine şi să se informeze reciproc.
• Încurajaţi părinţii să aducă la întâlnirile cu părinţii un prieten sau un cunoscut
(mai ales dacă la întîlnire participă mai mulţi specialişti) pentru ca aceştia să le ofere
sprijin afectiv.
• Acordaţi atenţie preocupărilor şi neliniştilor părinţilor.
• Trebuie să înţelegeţi că părinţii pot aborda o atitudine care ascunde
adevăratele lor sentimente. (Ghid pentru cadrele didactice şi manageriale din sistemul
educaţional preşcolar şi pentru specialişti din serviciile specializate de recuperare/reabilitare a

