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TRANSCRIPT 

Adriana 

Draga mea Urania, ne întâlnim astăzi să dezbatem o temă importantă – temele de casă 
ale copiilor noștri. 

Aș vrea să discutăm toate aspectele temelor de casă, și pe cele pozitive și pe cele 
negative, cine intervine ... 

E adevărat că mi-a venit această idee când am aflat că o fetiță din clasa a cincea a 
rămas corigentă la Limba Română, deși la toate celelalte materii are note foarte bune. 

S-a întâmplat asta pentru că a refuzat de la un moment dat să mai îndeplinească 
sarcinile pe care profesoara de Limba și Literatura Română le cerea. 

Profesoara era și diriginta clasei. 

Când copilul are de scris câte 10 pagini de pe-o zi pe alta și nu are decât 10 sau 11 ani, 
normal că atunci când părinții îi acordă acasă dreptul la opinie, aceasta intervine și la 
școală. 

Profesoara se enervează când copilul ”comentează” și spune ”De ce trebuie să spun 
acel lucru în 10 pagini când aș putea să-l spun într-o pagină jumătate?” 

Și uite așa a intrat în conflict cu doamna dirigintă, profesoară de română. Aceasta, 
având cerințe maxime, a dat lucrări grele, teze grele și copilul n-a mai făcut față, iar 
diriginta i-a sfătuit pr părinții fetiței s-o mute dacă nu face față. 

Aceasta s-a petrecut în sistemul educațional de stat, dar pot să vin cu un contra-
exemplu de la sistemul privat, unde, într-un caz clar, Limba și Literatura Română este 
făcută pe sponci, iar mama s-a trezit în clasa a 8-a că fiul ei nu avea habar de 
gramatica limbii române și că avea șansa să ia un 2 cu felicitări la Evaluarea Națională. 

Asta ar fi cazuistica, dar aș vrea să mai vorbim și de părinții care dau teme suplimentare 
acasă copiilor sau despre părinții care se duc și pun presiune pe profesorii care refuză 
să dea teme kilometrice. 
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Cumva părintele își asumă temele copilului, iar dacă acesta nu are mult de lucru când 
vine de la serviciu, el părintele, nu mai poate sta la televizor, sau cu soțul, să citească o 
carte sau să se plimbe prin parc. 

Cum e cu temele de casă, Urania? Sunt ele folositoare?  

Urania 

Ar putea fi.  

E o discuție interesantă, pentru că acum mulți ani s-a întâmplat să ne dorim în grupul 
nostru de prieteni să plecăm într-un weekend undeva și sunând în stânga și-n dreapta 
am ajuns la telefon la o familie care are 3 copii, care la vremea respectivă erau toți în 
ciclul primar. 

Ne-au explicat triști, dar elegant și asumat, că nu pot să meargă în weekend nicăieri 
pentru că cel mic are un test luni, cea mică are de făcut un proiect iar cel mare a rămas 
în urmă cu ceva lectură. 

Pe cale de consecință toată lumea lucra și făcea teme la ei. 

Pentru mine, la vremea respectivă a fost o mare surpriză, dar ulterior, luând contact cu 
atât de mulți părinți, această realitate a temelor mi-a devenit cât se poate de clară. 

Am avut posibilitatea și curiozitatea să studiez ce se întâmplă în alte sisteme școlare, 
care este beneficiul acestor teme, care este motivul pentru care ele se oferă, și cam cât 
timp își petrec copiii în anumite țări și-n a noastră făcând teme și cât timp ar trebui să 
facă ei teme. 

Mulți părinți se plâng că copiii lălăie temele și dacă s-ar așeza să le facă nu le-ar lua 
mai mult de un sfert de oră.  

Sunt însă și alți părinți care spun că după 3 ore copilul încă nu a terminat temele, deși 
chiar lucrează. 

Cartea de la care am plecat se numește A case against homeworks, scrisă de Sara 
Bennett și Nancy Kalish,  2 mame care, obosite să facă teme cu copiii lor acasă, au 
început să cerceteze ce se întâmplă cu aceste teme. 

Erau foarte revoltate, de fapt, nu de cât de mult se oferă teme copiilor, ci de faptul că nu 
sunt în stare să le facă singuri. 



Eu cred că asta este o problemă foarte mare.  

Ți-aș propune să le luăm pe rând: dacă temele sunt necesare sau nu. 

Probabil că ar fi pentru a așeza o informație pe care copilul o primește și pentru a o 
pune într-un alt context decât cel pe care l-a învățat la școală. Teoretic. 

Trainer fiind, înțeleg importanța exercițiului pe orice fel de informație/cunoștințe/abilitate 
ai acumula. 

Una este să înțelegi informația la nivel teoretic și alta este s-o aplici. 

Și mai e un aspect important: orice fel de informație, pentru a putea fi pusă în aplicare, 
trebuie gândită în mai multe contexte.  

Din punctul ăsta de vedere, temele ar ajuta foarte mult, doar că nu se întâmplă așa. 

Exemplul pe care l-ai dat, cu fetița care scrie nu-știu-câte pagini este multiplicat în teme 
care până la capăt nu mai au absolut nici un fel de sens.  

Exemplu. Copil de clasa a 3-a, a 4-a, care are de citit 10 pagini dintr-o carte, iar la 
fiecare pagină trebuie să sublinieze verbele pe care nu le cunoaște, să încercuiască 
semnele de punctuație, să pună subiectele între paranteze, șamd. 

Iar la final să caute în dicționar cuvintele pe care nu le cunoaște și să facă propoziții cu 
ele.  

Până aici ok. Nu știi cuvintele? Le înveți și le folosești în alte propoziții. Cu asta aș 
putea fi de acord.  

Dar scopul acestei învățătoare era să-i încurajeze pe copii să citească. 

Eu mă întreb: dacă scopul e să-l încurajezi pe copil să citească, cum s-o facă stând la 
fiecare propoziție cu pixul în mână să subliniezi, să încercuiești, să pui între paranteze? 

N-ai cum să te mai bucuri de lectură. Nu mai ai cum să fii prezent în ceea ce citești.  

Aici mai e un aspect: dacă scopul ar fi încurajarea lecturii, de ce trebuie să citească 10 
pagini?  

Imaginiează-ți că ție îți place ce citești și trebuie să te oprești la pagina 18. De ce? 

Aș înțelege ca cerința să fie: ”Vă rugăm citiți minim 10 pagini din minunata carte X! 
Minunat dacă cititi 150 și să terminați toată cartea până mâine.” 

Nu se încurajează nimic peste. 



Copiii fac teme din obediență, iar chiar dacă li se dă peste, nu le fac pentru că ei își 
dorec treaba asta. 

Și da! Multe teme nu au nici un fel de sens și copiii au dreptate cu asta. 

Adriana 

Mă bucur că spui asta! Sper să ne audă cineva. 

Eu vreau să-ți povestesc ceva. 

Un prieten foarte drag al familiei noastre, fiica lor Ana fiind în clasa a 4-a, a avut de 
realizat la ora de istorie un proiect. Fiecare dintre copii trebuia să-și aleagă unul subiect 
din subiectele propuse de doamna învățătoare.  

Și țin minte și acum cum Radu-Gabriel, actor, o săptămână a tot construit la Calul 
Troian, ăsta fiind subiectul. 

A bombănit o săptămână întreagă, venind seara și mărturisindu-ne că nu i-a ieșit coada, 
nu i-a ieșit piciorul etc. 

A fost de fapt o întrecere a părinților: care dintre proiecte e mai mare, mai frumos, mai 
bine realizat și mai avea puțin și se ducea la niște prieteni de-ai noștri scenografi, care 
ar fi putut să-i realizeze repede calul acela troian.  

A mai fost un pic până să apeleze la scenografii aceia și să ducă la școală calul să se 
bucure doamna învățătoare, iar Ana să fie mândră că părinții i-au construit cel mai mare 
și mai extravagant proiect de acolo. 

Temele nu sunt pentru părinți, avem și noi temele noastre. 

Deci doamnelor și domnilor profesori/învățători/educatori/dascăli nu mai dați teme 
părinților, vă rugăm! 

Urania 10.00 

Mulți s-ar întreba acum ”Dar profesorii dau teme. Ce ne facem?” 

Mărturisesc că mi-e foarte greu să înțeleg această stare de acceptare în non-acțiune a 
ceea ce propune un profesor sau altul sau un sistem. 



Nu înțeleg nici care este motivul pentru care avem această convingere că odată ce 
copilul ajunge la școală, noi l-am predat școlii, iar cei din școală – învățătoare, 
profesorul, directorul, sistemul – decid ce anume învață copilu și cum o face, și că noi 
nu am avea nici un cuvânt de spus asupra acestui aspect. 

Mulți părinți se plâng de acest teme: de cum sunt concepute, de cum sunt explicate, de 
cât de lungi sunt, de cât de mult timp mănâncă copilului. 

Eu întreb de fiecare dată: ”Ai vorbit cu învățătoarea? Dar cu profesorul acela de 
matematică, care a dat 150 de probleme în timpul unei vacanțe de o săptămână, ai 
vorbit cu el?” ”A, nu.” 

Hai să vorbim cu ei. Pentru că altfel copiii se simt abandonați. 

Ăsta este adevărul, copiii se simt adandonați sistemului, mulți se simt copleșiți de el și 
până la urmă ar trebui să ne punem întrebarea: ce-i mai important? 

Pentru că dacă toată această, s-o numim învățare, vine cu atât de multă coerciție și cu 
atât de multă presiune, copilul nu mai vrea – ”Nu mai vreau! Nu mai vreau să fac teme!”  

De ce spun asta? Și am spus-o-n foarte multe contexte. 

Există multe școli, unele dintre ele de stat, dar multe dintre ele private, care cel puțin 
până în clasa a 4-a nu dau teme copiilor, sau dau câteva proiecțele simpatice. 

Se-ntâmplă, însă, că părinții vin și cer teme.  

O spun de fiecare dată: hai să nu mai dăm vina doar pe sistem. Există și părinți care vor 
asta, care-și chinuie copilul la propriu weekend de weekend cu probleme suplimentare, 
cu citit suplimentar, cu atât de multă presiune, încât acel copil nu mai are timp să se 
suie pe niște patine. 

Deci nu e doar la sistem. Este și la noi. 

Adriana 12.16 

E adevărat. 

Am asistat la o ședință cu părinții la clasa fiului meu, la liceu, unde părinții cereau cu 
insistență să i se comunice profesorului de matematică să dea teme copiilor. 

Acesta îi ”sfătuia” pe copii să-și facă problemele de la fiecare capitol, fără a-i corecta. 

Însă căteodată îi corectează, le cere caietele. 



Câteodată le cere însă ”Da tu de ce nu ți-ai făcut tema? Păi nu am avut temă. Dar eu v-
am spus la începutul semestrului ca după fiecare capitol să vă faceți problemele de la 
fiecare capitol. Dar nu ni le cereți niciodată! Dar ți le cer acum – nota 1!” 

Dacă ar fi să recunoaștem a cui este vina, eu cred că cel mai mare procentaj aparține 
părinților pentru neimplicare. 

Noi, părinții, nu ne strângem în nici un fel de asociație și să stabilim regulile pentru clasa 
respectivă, reguli ce trebuiesc respectate și de către profesori și de către părinți și de 
către elev. 

Nu doar elevul să trebuiască să respecte reguli și numai el să suporte consecințe de la 
părinți și profesori. 

Așa cel care pierde de fiecare dată este el, copilul, care este transformat în elev. 

Nu mai are nici o altă calitate, e doar elev. 

Cum să-i apropiem pe copii de teme? 

Să zicem că ne facem curaj, ne ducem să avem discuții cu ceilalți părinți, cu profesorii 
și le explicăm copiilor că temele sunt pozitive, că rezultatul lor în ajută să-și dezvolte 
cunoștințele, inteligența, modul de a gândi, de a face față unor porbleme de viață. 

Urania 

M-aș întoarce la timpul pe care copilul și-l petrece făcând teme. 

Există suficient de multe studii care spun cu claritate că nu este nici un fel de legătură 
între teme și performanța școlară. 

Dacă un copil face 4 ore de teme pe zi și unul face teme un sfert de oră, nu e nici o 
garanție că cel care face 4 ore de teme va avea rezultate școlare mai bune.  

Tocmai pentru că nevoile lui de autonomie/control, de conectare și de competență nu 
mai sunt satisfăcute. 

Face temele mecanic, nu le mai gândește, le fușărește, le copiază, oricum nu rezolvi 
nimic. 

Însă tot aceste studii spun că un copil ar trebui să facă teme 10 minute pe fiecare an de 
învățământ: 10 minute teme la clasa 1, 20 de minute teme la clasa 2-a, 30 la a 3-a și tot 
așa. 



Am ajuns într-un punct unde majoritatea copiilor de clasa a 7-a, a 8-a,  că de aici începe 
presiunea mare, fac 3-4 ore de teme pe zi. 

Asta după alte multe ore de școală, afterschool și chiar meditații.  

Este prea mult! 

Aș concentra aceste teme în ceva relevant pentru copil și pentru învățarea lui, dar, 
foarte important, în ceva distractiv. 

Și știu profesori care reușesc să facă lucrul acesta.  

Dacă scopul este ca un copil să citească, de ce nu ar putea un copil să citească și altfel 
de cărți decât Baltagul, de exemplu. 

Hai să citești și altceva. Sigur, le citești și pe acestea, dar m-ar bucura să citești în plus, 
și să-mi povestești despre ce-ai citit, dacă tot se vrea încurajarea bucuriei de a 
deschide o carte. 

Timpul este important.  

Felul în care copilul înțelege lumea este foarte diferit de modul în care noi înțelegem 
lumea.  

Și cred că sunt foarte puțini profesori care se pot plia pe stilurile de învățare ale copiilor, 
mixându-le în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți informația și făcând din temă o 
activitate distractivă și unică. 

Una e să-i dai unui copil 10 cuvinte să le învețe pe dinafară, și alta e ca acele cuvinte să 
fie într-un context în care să aibă legătură, să-l ajute să facă conexiuni. 

Spre exemplu să fie 10 cuvinte despre oraș, și să-l inviți să facă un desen cu acele 10 
cuvinte. Să învețe în engleză despre semafor, despre stradă, parcare, copaci etc. 

Și în felul acesta face conexiuni în mintea lui. 

Știu că sunt mulți părinți care-și petrec mult timp încercând să facă exact asta: să pună 
informația într-un context ușor de asimilat pentru copil, dar asta nu e numai treaba 
părinților. 

Adriana 

Și dacă nu ai timp sau calități pedagogice, dacă nu ai citit un manual sau nu ai fost la un 
curs de psiho-pedagogie, cum am putea să-l împrietenim pe copil cu temele? 



Aș vrea 2-3 idei care-ți folosesc ție în relația cu Amos, sau ce-i sfătuiești tu pe părinți în 
conferințele tale?  

Cum să le prezinte copiilor și partea luminoasă a temelor, nu doar cantitatea lor? 

Și care sunt pașii de urmat în așa fel încât discuția cu doamna profesoară/învățătoare 
să fie una cu rezultate pozitive?  

Urania 18.35 

Aș săpa puțin mai în spate, pentru că până la teme, ce ne interesează, este dragul de 
învățat/învățare. 

Spun asta foarte des: una e să-i spui unui copil ”Învață pentru a lua note mari!” și alta e 
să-i spui:  

”Învață pentru că cu cât știi mai multe lucruri, cu atât vei avea mai multă libertate de 
mișcare în viață, cu atât vei avea mai multe opțiuni, cu atât mai mult vei putea să stai 
drept atunci când vei fi ridicat în picioare și vei avea răspunsurile la tine. 

E despre stima ta de sine, până la urmă.” 

Învățarea devine astfel o valoare pe care noi o transmitem copilului, și atunci tot ce vine 
în jurul acestei învățări, inclusiv temele, nu mai sunt privite coercitiv. 

Motivația nu mai este extrinsecă este intrinsecă, pentru că atunci un copil înțelege de ce 
face ceva. Ăsta e un aspect. 

Cum bine ai spus, mai apoi ține de așteptări: hai să ne așezăm cu acel dascăl, măcar 
înainte de începerea anului școlar, și să discutăm despre cum privește acel profesor 
predarea materiei lui, cum face treaba asta, ce se așteaptă să știe copiii la sfârșitul unui 
trimestru, cum se asigură că un copil a asimilat acele informații și cum își gândește 
temele. 

Aici aș avea și eu ca părinte un cuvânt de spus, mai ales de la clasa a  5-a, unde 
fiecare profesor vine cu propria temă și se tot adună foarte multe teme. 

Cei mai mulți profesori nici nu știu unul de celălalt sau că un copil are de lucrat 4 ore la 
teme. 

Aș discuta foarte clar așteptările cu școala, indiferent că este ea de stat sau privată și 
mi-aș spune punctul de vedere. 



Dacă, de exemplu, temele sunt controlate de fiecare dată, aș vrea să știu lucrul ăsta. 
Dacă  nu sunt controlate aș vrea să știu de ce nu sunt controlate și care este libertatea 
copilului de a le face. 

Și dacă la un moment dat va fi verificat și va primi o notă mică, lucrul acesta nu-l voi 
accepta. Ori sunt opționale, ori nu sunt, lucrurile trebuie să fie clare! 

Și foarte mulți copii spun acest lucru: ”De ce să fac 150 de probleme când nici un 
profesor n-o să stea să le verifice pe toate?” Ei sunt deștepți, noi știm asta. 

Și fac câte 5, mai copiază altele, mai fușăresc pe la mijloc, pentru că nici un profesor nu 
va sta să le verifice pe toate. 

Astfel noi ne învățăm copiii de mici să trișeze, ei înțelegând că nu au de ce să depună 
efort suplimentar. 

Și atunci aș pleca exact de la această așteptare clară: dacă tot nu poți verifica 150 de 
probleme, dă-le 6-10, pe care le poți verifica. 

Încă un aspect pe care l-aș sublinia este: sunt absolut convinsă că temele nu ar trebui 
să primească note!  

Temele nu sunt pentru notare, sunt pentru exercitiu suplimentar. Pentru a înțelege o 
anumită informație într-un alt context. Nu se dau note pe teme. 

Un alt aspect pe care l-aș discuta cu profesorul ar fi: hai să accentuăm din acea temă, 
dacă tot o verifici, ce a făcut copilul bine. 

Hai să renunțăm la pixul roșu! Hai să-l facem verde! 

Hai să accentuăm ce a făcut bine și să construim pe ce a făcut bine în tema respectivă, 
nu tăind și subliniind ce a greșit. 

În felul ăsta copilul va fi stimulat să facă mai mult, pentru că i-a fost apreciată munca 
chiar dacă nu e perfectă. 

Adriana 22.20 

Am o poveste frumoasă la acest capitol. 

Fiind prin clasa a patra, atunci când greșea la testele de geografie și istorie, fiul meu 
corecta greșeala de pe testul primit înapoi de la doamna învățătoare și se ducea la ea și 
o întreba: ”Aici de ce mi-ați tăiat? pentru că eu am scris corect.”  



Evident, acolo unde îi permitea contextul. 

Învățătoarea, care e absolut excepțională, se prindea pe care îl făcea fiul meu, dar îi 
dădea în plus nota respectivă după ce îi lua testul și-l punea să răspundă la întrebarea 
la care nu ar fi știut. 

Informația îi rămânea acolo, iar pentru Marc, în ce privește geografia și istoria, 
cunoștințele de bază se rezumă la acelea păstrate de la aceste teste din clasa a 4-a. 

Ar mai fi ceva. În sistemul actual de notare, 8 înseamnă că ai știut 80% din ceea ce ți s-
a cerut să știi.  

Adult fiind mie mi se pare de excepție rezultatul. Iar când știi 100%, adică 10 bați 
genialitatea. 

5 înseamnă că ai știut 50%, iar 5,10 înseamnă că ai știut majoritatea materiei. 

Nimeni nu explică asta copiilor, iar dacă eu îi spun acasă ”Dar e foarte bine că ai luat 7, 
înseamnă că ai știut 70% din cerințe.” fiicei mele, care e perfecționistă, îi vine să-mi 
trântească cu cartea-n cap. 

Ar trebui deci umblat și la atitudinea profesorilor, pentru că tot ce este peste 5 e bine. 

Urania 

Îmi place cum gândești. Așa este: să privim partea plină a paharului. 

Iar asta i-ar ajuta pe copii să înțeleagă că deși nu sunt de 10, știu de 7, adică știu 70%. 

O abordare interesantă pe care am văzut-o la unii dascăli, chiar și-n România, este 
propunerea de auto-evaluare. 

Mie personal mi s-a părut genial. 

”Îți dau un test la care notarea/evaluarea o faci tu. Adică la finalul acestui test eu îți ofer 
răspunsurile corecte, iar tu îți corectezi lucrarea.  

Iar dacă nu te prinzi, că nu sunt toate întrebările cu a, b sau c, mă întrebi. 

Iar la final fixăm această informație, pentru că scopul final ar fi învățarea, nu? 

Acum testul tău e de 7, dar hai să vedem ce-ai fi putut face pentru 10. 

Astfel, la sfârșitul acestui test/teze/evaluări copilul a învățat ceva, asta e important. 



În plus față de asta eu m-am controlat pe mine, eu m-am autoevaluat, și cred că 
autoevaluarea este o calitate extraordinară pentru viața noastră. 

E foarte important cum ne evaluăm noi, nu ceilalți. 

Adriana 

Mai există și practica evaluării de către colegi. 

Este obiceiul unor profesori de la anumite licee din București, mai ales la materiile 
umaniste, de a-i lăsa pe colegii celui care prezintă un referat să-l evalueze. 

Evident că nu întotdeauna evaluările se fac cinstit pentru că în cadrul unei clase există 
relații diferite între membrii ei. 

Vorbesc de cazul unei prietene de-a fiicei mele care s-a trezit cu un 6 la un referat 
pentru care muncise la Limba Română, pentru că una dintre colege, care n-o avea la 
suflet, i-a contrazis toată lucrarea. 

Iar profesoara, într-o neadaptare a situației i-a pus acel 6, deși lucrarea era de 8-9, iar 
acele fete aveau deja o relație tensionată din cauza unui băiat, că așa e vârsta. 

Dacă profesorii nu au grijă, se poate ajunge la niște aberații. 

O concluzie, Urania, te rog. 

Urania 

Aș sugera, ca și concluzie, să punem accentul pe învățare, nu pe note. E important 
asta. 

Aș pune accentul și pe teme relevante care au o doză de distracție. Eu cred în învățare 
prin distracție, mai ales la vârstele mici. 

Întrebarea ar fi ce faci cu un copil după o situație pe care tu ai povestit-o, care e tristă, 
de altfel? 

Cum remontezi acel copil în a face ce are de făcut? 

Cred că e o muncă mare în viață în a-i explica că lucrurile nu sunt corecte întotdeauna 
în viață. Nici din partea profesorului, nici din a prietenilor, și asta e, un 6 n-o să distrugă 
pe nimeni. 



Și aș lua poziție, eu ca părinte, în funcție de ceea ce gândesc, de valorile mele, mi-aș 
spune punctul de vedere. 

Poate reușesc să schimb ceva, poate nu reușesc, dar tot e mai bine decât să nu fi făcut 
nimic, și am nenumărate exemple în toată țara de părinți care s-au pus laolaltă, au 
vorbit între ei și s-au dus cu înțelegere și cu empatie la profesori și au spus: 

”Uite cum credem noi că putem să facem lucrurile diferit.” 

Un alt aspect important este găsirea unor contexte în care copilul să-și folosească 
informațiile. 

Pentru că dacă nu li se par relevante, reale, actuale nu le vor învăța. 

Dacă învață germană, de exemplu, hai să-i dăm un e-mail primit de la o colegă de 
serviciu, fictiv sau nu: ”Nu prea mă pricep la limba germană, vrei, te rog, să mă ajuți să 
traduc acest email?” 

Hai să-i ajutăm să vadă că tot ceea ce învață are un sens. Acolo un se poate. 


