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Părinţii ca 
partenerii şcolii

Niedersächsisches
Kultusministerium

Copilul meu vine la şcoală

Ministerul Educaţiei
al Landului Niedersachsen

Un îndrumar pentru şcolarizare
pentru părinţi şi copii



Dragi
părinţi!
Copilul dvs. vine la școa-
lă. Dvs. vă întrebaţi: Ce 
se schimbă acum pentru 
noi? Cu material clar de 
Informaţii se răspunde la 
această întrebare.

În pliantul de faţă este 
vorba în mod speci�c 
despre ziua de școală. 

Ziua de școală este mai mult decât numai câteva 
ore de învăţământ. Lângă aceasta este necesar de 
un mediu sprijinitor de școală, de care aveţi dvs. 
Grijă, ca părinţi. Aceasta începe cu scularea punctu-
ală de dimineaţă și se termină cu culcarea punc-
tuală seara. Mese regulate și sănătoase acasă și în 
școală fac copilul dvs. în plus voinic pentru învăţă-
tură. Aceste și alte sugestii găsiţi pe acest pliant. 

Școală și părinţi: Ambii vor binele pentru copilul 
dvs. Când ambii se pun de accord, totul merge 
deosebit de bine.

Un start bun în viaţa școlară, și mai presus de toate 
multă plăcere și curiozitate la aceasta pentru copi-
lul dvs. vă urează

Grant Hendrik Tonne 
Niedersächsischer Kultusminister 
Ministrul Educaţiei al Landului Niedersachsen

Grant Hendrik Tonne



Sfatul 5: A păstra cu copilul ghiozdanul în ordine.

Sfatul 1: A se uita pe orar și la aceasta a � atent la 
materiile școlare.

Sfatul 4: A procura materialele de școală necesare și a 
le înnoi la nevoie.

Sfatul 2: A da măncare sănătoasă și băuturi pentru 
pauză.

Sfatul 3: A controla, dacă temele de casă sunt făcute, 
și a ajuta la nevoie.

Mâine ai muzică. 
Unde este mapa ta 

de muzică?
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Scoate te rog 
caietul plin. Î l poţi 

lăsa acasă.

Eu am nevoie de încă 
drei creioane HB. Cum-
părăm aceste creioane 
apopi în supermarket?

Ce vrei să-ţi iei 
de băut?

Cititul merge deja 
minunat. Arată-mi te rog 
caietul de aritmetică, 

cind eşti gata.



Aztăzi:

Şedinţă cu
părinţii

Sfatul 6: A folosi ofertele cu cursuri dimineaţa și 
după-amiaza.

Sfatul 8: A informa imediat școala în caz de boală.

Sfatul 7: A se duce la ședinţa cu părinţii și dacă posibil a colabora active.

Sfatul 10: A întreba după informările școlii, dvs. citiţi 
și urmaţi somaţiilor.

Sfatul 9: A se duce la ședinţa cu părinţii și a vorbi împreună despre dezvoltarea învăţării copilului.

Marţi este ziua mea 
preferată. Deoarece 

după-amiaza mă duc să 
bat toba!

Cu ce numere 
trebuie să proce-
deze copii la sfâr-
şitul anului şcolar?

Tina tuşeşte şi are 
febră. Ea nu poate 

veni la şcoală.

Pun bileţelul  
pentru excursie în 
plic. Gândeşte-te la 

el, să-l predai.

Ai senzaţia, tu 
ai nevoie de mai 
mult ajutor la 
aritmetică?
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Mai aveţi întrebări?
Atunci uitaţi-vă pe websiteul:
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