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Cum se sărbătorește începerea școlii în Baden-Württemberg

În Germania, începerea școlii constituie un eveniment important: Copilul părăsește grădinița și devine școlar. Tranziția
este însoțită de schimbări atât pentru copil, cât și pentru dumneavoastră, în calitate de părinți, și de aceea prima zi de
școală este o zi specială. Începutul școlii se mai numește și încadrarea în sistemul de
învățământ școlar.

La începutul anului școlar, școala organizează o festivitate pentru toți copiii care intră în clasa
1-a și sunt invitați părinții lor (și adesea alte rude). Pentru aceasta, copiii își aduc ghiozdanul și
un cornet pentru daruri la începerea școlii.

Cornetul pentru daruri la începerea școlii (Schultüte) este un obicei german care este foarte
popular. Cornetul pentru daruri la începerea școlii este un simbol al unui nou început și este,
de obicei, oferit copiilor de către părinții lor. Acesta poate fi confecționat, cusut sau cumpărat.
Cornetul conține dulciuri, mici cadouri sau rechizite școlare (cum ar fi creioane sau gume de
șters). Nu este vorba de conținutul scump, ci de faptul că acesta este o surpriză pentru copii.

În timpul sărbătorii din școală, elevii mai mari prezintă adesea un spectacol, de exemplu, o
piesă scurtă. Conducerea școlii le urează bun venit părinților și copiilor. Copiii merg în noua lor
clasă împreună cu învățătoarea sau învățătorul lor. În cele mai multe cazuri, are loc și o primă
lecție în clasă. În timp ce copilul dumneavoastră este în clasă, veți primi informații
suplimentare, de exemplu, un cadru didactic vă va prezenta orarul. În plus, veți avea ocazia de
a-i cunoaște pe părinții celorlalți copii.

Unele școli oficiază, de asemenea, o slujbă religioasă creștină cu ocazia încadrării în sistemul de învățământ școlar.
Acest lucru vine din tradiția existentă în Germania conform căreia oamenii cer adesea binecuvântarea divină pentru noile
etape ale vieții lor (de ex. nunta). Părinții care nu sunt creștini sunt invitați de asemenea și pot participa la acesta, dar nu
sunt obligați.

Din a doua zi se desfășoară procesul didactic normal. Veți primi de la școala dumneavoastră informații detaliate despre
programul zilnic.


