
Punct de vedere al părinților copiilor din clasa a III-a, de la școala gimnazială ”Romulus Guga” 

Târgu Mureș, referitor la fișierul audio care s-a rostogolit pe internet începând cu 21.04.2022 

 

În primul rând, trebuie menționat un aspect foarte important și anume că un părinte a publicat 

o înregistrare de 2 minute și 46 de secunde din cele peste 100.000 de minute pe care învățătoarea 

le-a petrecut cu acești copii. 

În al doilea rând, părintele care a reclamat-o pe învățătoare a omis să precizeze că și-a înscris 

copilul în această clasă deoarece celălalt copil al lui (care este acum în clasa a VIII-a) a fost tot la 

aceeași învățătoare, în generația anterioară. Concluziv, a ales o învățătoare în care avea, deja, 

mare încredere, care a rămas aceeași și cu această generație, doar copiii s-au schimbat. 

Și foarte important de precizat este faptul că, în acest an (2022), elevii din clasa a VIII-a – în care 

este și copilul reclamantei – care au absolvit acum aproape 4 ani clasele primare, i-au oferit un 

buchet de flori din partea clasei cu ocazia zilei de 8 Martie.   

Referitor la tonul și la cuvintele auzite în cele 2-3 minute înregistrate, apreciem că nu sunt 

potrivite și considerăm că, în aproape 4 ani de școală, au fost momente în care învățătoarea a 

avut replici inoportune pentru comportamentul inadecvat al elevilor. 

Când părintele reclamant a ridicat acest subiect în cadrul ședințelor cu părinții, nu a avut 

susținere din partea celorlalți părinți, și i s-a recomandat să mute copilul în altă clasă sau la altă 

școală în care se va adapta mai bine.  

Referitor la ”traumele” prin care trece copilul considerăm că sunt alimentate de către părinte, 

care a preferat să mențină copilul în aceeași clasă cu toate că învinuiește învățătoarea că are un 

comportament impropriu încă de anul trecut. Cel mai teribil lucru din punct de vedere emoțional 

pentru un copil este să îl trimiți zilnic la școală (aproape 4 ani) și să îi transmiți că nu este în regulă 

mediul în care își va petrece ore, zile, ani din viață. 

Copiii absorb de la părinți felul în care aceștia gândesc și acționează. Astfel, dacă tu, ca părinte, 

transmiți unele neliniști personale de acasă copilului, acestea se pot răsfrânge asupra întregii 

clase de elevi, chiar și asupra învățătoarei. Un copil trebuie să învețe că pe lângă momentele de 

fericire, pe lângă lucrurile obținute ușor sunt tot atâtea clipe de muncă, tristețe, teamă, conflict 

care îl vor dezvolta ca OM.   

Confruntarea cu ”mințile înguste”  poate fi privită dintr-un unghi pe care nu l-am luat în 

considerare până acum, poate fi o provocare prin care devenim rezistenți, frustrați, prin care 

simțim nevoia să convingem pe cineva că lucrurile stau într-un anume fel.  Rezistența vine din 

ego-ul fiecărei persoane și este menținută atâta timp cât suntem atașați de ceea ce facem sau de 

persoanele asupra cărora o manifestăm. Poate că doamna învățătoare ar fi putut să nu se atașeze 

emoțional de fiecare elev, poate că până când a întrebat elevul dacă are ”boabe de nisip în cap” 

a explicat de mai multe ori metoda de rezolvare a problemelor pe alt ton, care nu a fost captat 



audio și nu a fost publicat de niciun părinte. Pare că învățătoarea a făcut eforturi să ajute elevii 

să fie mai buni, nu a reușit întotdeauna, uneori a reușit să accepte necondiționat, plină de 

compasiune, elevii așa cum sunt. 

Orice părinte ar trebui să își trimită copilul la școală pentru a-și dezvolta autonomia personală, 

pentru a învăța și pentru a exersa, pentru a simți și teama și disconfortul creat de neprevăzut. 

Astfel, copiii vor soluționa sarcinile pe care le au.  

În încheiere, ne dorim să luați în considerare părerea celorlalți părinți care doresc ca ai lor copii 

să continue ultimul an din ciclul primar într-un mediu plăcut alături de doamna învățătoare! 

  


