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Acest ghid reflectă exclusiv opiniile autorilor. Comisia Europeană nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru informaţiile conţinute în prezentul ghid sau pentru modul în 
care informaţiile conţinute de acesta ar putea fi utilizate.  
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Acest material  a  fost  realizat  în proiectul Gruntvig MorePAL‐ More 
Parents Associated  for Learning 230170‐CP‐1‐2006‐1‐UK‐GRUNDTVIG‐
G1PP,  implementat  de  Asociaţia  Lectura  şi  Scrierea  pentru 
Dezvoltarea  Gândirii  Critice,  România  la  Şcoala  Horea  din  Cluj‐
Napoca. Partenerii internaţionali ai proiectului: County Council of the 
City  and  County  of  Cardiff  (Marea  Britanie),  Bulgarian  Reading 
Association (Bulgaria) şi Estonian Reading Association (Estonia). 
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Comunicaţi cu şcoala 
 

• Ca părinte cunoaşteţi cel 
mai bine copilul. Prezentaţi 
profesorului atât calităţile cât 
şi „defectele” copilului. 

• Ţineţi permanent legătura cu 
profesorii. 

• Utilizaţi întâlnirile cu 
profesorii pentru a le vorbi 

despre obiceiurile zilnice ale copilului, despre limba vorbită 
acasă, despre orice aspecte relevante cultural care i-ar 
putea ajuta pe profesori să înţeleagă mai bine dificultăţile 
copilului. 

• Luaţi imediat legătura cu şcoala ori de cîte ori cppilul are 
temeri faţă de situaţii din şcoală. 

• Informaţi-vă cum realizează profesorii evaluarea învăţării: 
ce procentaj din notă se obţine pe participarea la lecţie, pe 
teme şi pe teste.  

• Aflaţi toate cerinţele profesorilor în legătură cu prestaţia 
şcolară a copilului şi toate aşteptările şi regulile care există 
în legătură cu temele de casă. 

• Aflaţi în avans toate materialele de care are nevoie copilul 
pentru şcoală (cărţi, manuale, culegeri, lecturi suplimentare 
etc). 

• Informaţi-vă ce activităţi în afara lecţiilor oferă şcoala. 
• Discutaţi cu profesorii despre posibilitatea elaborării unui 

plan individual de învăţare pentru copilul dvs. 
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                Familia şi învăţarea 
 

 

 

 

 

 

 

Familia reprezintă primul profesor al copilului, pentru că aici 
deprinde copilul atitudinile faţă de învăţare şi tot aici învaţă 
cum să comunice, cum să socializeze şi cum să rezolve 
probleme. Copiii de astăzi se confruntă cu solicitări mai mari 
din partea şcolilor şi a societăţii, de aceea ei au nevoie de 
mult sprijin, grijă şi iubire pentru a atinge succesul.   

Părinţii şi adulţii care au în grijă copii au un rol important în 
asigurarea succesului la şcoală. Dacă aveţi un copil în grijă 
puteţi afla cum să-l ajutaţi citind şi urmând câteva sugestii 
din broşura noastră: 

 

 

 

ÎNVĂŢAŢI-L SĂ ÎNVEŢE   

PREGĂTIŢI-L PENTRU TESTE  

COMUNICAŢI CU ŞCOALA   



o Povestiţi-i copilului despre ceea ce faceţi la 
serviciu. 
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Învăţaţi-l să înveţe   Pregătiţi-l pentru teste 

 
  
 

  
• Ajutaţi-l să înţeleagă de ce se 

dau teste la şcoală şi aflaţi când 
are următorul test. 

• Purtaţi discuţii zilnice cu copiii 
despre şcoală. 

• Încurajaţi copiii să-şi stabilească 
obiective şi să faca mici planuri 
pentru a le atinge. Sărbătoriţi de 
fiecare dată succesul atingerii 
obiectivelor. 

• Participaţi la şedinţe şi aflaţi ce 
forme de evaluare folosesc 
profesorii pentru a evalua 
învăţarea. Discutaţi aceste 
informaţii cu copilul. • Verificaţi zilnic dacă şi-a făcut 

temele şi puneţi-i la dispoziţie un 
spaţiu unde să înveţe fără a fi deranjat. 

• Întrebaţi profesorii ce fel de 
exerciţii puteţi face acasă cu copilul pentru a-l ajuta să se 
pregătească pentru teste. • Citiţi cât mai mult împreună cu copilul: cărţi, reviste, ziare, 

materiale pe internet etc. • Încurajaţi-l să citească cu atenţie cerinţele la teste şi să 
sară peste întrebările la care nu ştie răspunsul, urmând să 
revină la final dacă îi permite timpul. • Faceţi-i abonamente la bibliotecă şi la spectacole 

încurajaţi-l să le frecventeze. 
• Lăudaţi copilul pentru fiecare lucru bun făcut. Îl va ajuta să 

aibă încredere în el. • Învăţaţi-l să dezlege cuvinte încrucişate, integrame, jocuri 
matematice. 

• Nu vă supăraţi pe baza rezultatelor de la un singur test. • Învăţaţi-l să caute informaţiile care îl interesează în cărţi, în 
ziare, la bibliotecă, pe internet. • Discutaţi răspunsurile pe care le-a greşit copilul la test. 

• Încercaţi să aveţi aşteptări rezonabile de la copil. Discutaţi 
aceste aşteptări împreună. • Vizionaţi împreună emisiuni pentru copiii de pe canalele 

Discovery, Animal Planet, National Geographic etc. 
• Luaţi în considerare observaţiile scrise de profesori pe 

teste şi discutaţi-le cu copilul. Dacă aceste observaţii vă 
sunt neclare, încurajaţi copilul să le discute cu profesorul. 

• Oferiţi un bun exemplu: 
o Lăsaţi copilul să vă vadă citind cărţi, ziare, reviste 

etc. 
o Lăsaţi copilul să vă vadă scriind rapoarte, scrisori, 

emailuri, liste cu ce aveţi de făcut etc. 
o Lăsaţi copilul să vadă cum utilizaţi matematica în 

viaţa cotidiană: costul muncilor de amenajare a 
casei, caietul cu cheltuieli ale casei etc. 
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• Asiguraţi-vă că doarme bine şi suficient în noaptea de 
dinaintea unui test. 

 

 


