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Informații pentru părinți și îngrijitori (3 din 3): Părinții și îngrijitorii- parteneri în educația copiilor  
 
În calitate de părinte, sau îngrijitor, aveți dreptul de a fi implicați în educația copilului. Existența unui 
parteneriat puternic între acasă și școală este o metodă bună de a sprijini învățătura. Poate fi și o metodă 
de a cunoaște alte familii. 
 
Cum mă pot implica în educația copilului meu? 
 

• Acasă, vorbiți cu copilul dvs. despre cum a fost ziua la școală și despre ce au învățat sau făcut. Puteți 
face acest lucru în limba ce se folosește acasă și/sau în engleză 

• Citiți informațiile și rapoartele de la școală și faceți comentarii 

• Dacă aveți îngrijorări, discutați-le cu personalul didactic 

• Participați la evenimentele și întâlnirile de la școală pentru a discuta progresele copilului dvs. și 
pentru a plănui pașii următori din procesul de învățare 

• Luați în considerare înscrierea în comitetul de părinți (Parent Council) sau participarea la alte grupuri 
școlare unde să vă puteți împărtăși gândurile și ideile. 

 
Cum îmi pot ajuta copilul la învățătură?  
Cereți-le copiilor să vă explice ce au învățat. Puteți face acest lucru în limba folosită acasă sau în engleză.   
Acest lucru îi poate ajuta la învățătură chiar dacă nu înțelegeți toate detaliile.  
 
Unii copii pot avea teme pentru acasă. Temele de casă pot fi activități practice de exemplu: gătit, citit, joacă 
sau recapitularea lucrurilor învățate la școală. Dezvoltarea unor obiceiuri bune legate de învățătură îl va 
ajuta pe copil să devină mai independent în procesul de învățare. Dacă temele de casă constituie o 
problemă, vorbiți la școală și cereți ajutor. 
 
Ce să fac dacă am îngrijorări legate de progresul la învățătură al copilului meu? 
Unii copii au nevoie de sprijin în plus la școală. Acesta poate fi sprijin emoțional, legat de comportament 
sau de nevoile de învățare. Sprijinul suplimentar poate fi necesar pe perioade de timp mai scurte sau mai 
lungi și include, după caz, provocări suplimentare pentru copiii supradotați. Școlile vor identifica nevoile de 
învățare prin intermediul evaluărilor și în urma discuțiilor cu părinții sau îngrijitorii copiilor. 
 
Dacă aveți astfel de îngrijorări este important să cereți ajutor de la grădiniță sau școală. De asemenea, 
încurajați-vă copilul să ceară ajutor. Discutați cu personalul școlii cât de repede. Școlile pot solicita ajutor 
din partea unor specialiști care pot oferi sprijin copilului în procesul de învățare.  
 
Ce pot oferi școlii pentru a mă face util? 
Timp, mâini, idei, energie, abilități, sprijin. 
În funcție de vârsta copilului dvs. și de cât de tare doriți să vă implicați puteți să: 

• ajutați la ore – de exemplu să îi ascultați pe copii citind 

• faceți meditații cu elevii 

• oferiți ajutor la proiectele în aer liber și la activitățile extra-curriculare 

• participați la excursii 

• împărtășiți experiența și competențele dvs. 

• oferiți ajutor în perioada examenelor  

• vă înscrieți în comitetul de părinți (Parent Council) 

• oferiți ajutor la strângerea de fonduri 
Întrebați de ce este nevoie la școală și spuneți ce le puteți oferi.  
 
Alte pliante cu informații pentru părinți/îngrijitori bilingvi (Dacă nu le aveți deja, le puteți solicita școlii). 

 

• Învățământul în Scoția (Education in Scotland  
• Evaluare, rapoarte și calificări (Assessment, Reporting and Qualifications) 


