
Care copil pentru ce
tip de școală?

Bine ați venit la o acțiune a
Fundației Caritative a Părinților

Baden-Württemberg

Școala primară – și după aceea?
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Parteneriat de educare și formare între
școală și educația de acasă

Silberburgstr. 158, 70178 Stuttgart
Tel. 0711 / 2734150
info@elternstiftung.de
Tel. 0711/ 505 303 11
elternmentoren@elternstiftung.de
www.elternstiftung.de
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Noi dorim …

• să vă prezentăm diferitele tipuri de școli, pe
care poate să le urmeze copilul
dumneavoastră,

• să vă spunem, ce se așteaptă de la copilul
dumneavoastră în fiecare dintre acestea,

• să vă arătăm, cum acest curs „Școala primară –
și după aceea?“vă poate ajuta să luați
hotărârea corectă.

Deasemenea dorim să inițiem un dialog cu
dumneavoastră.
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Școala comună
(Gemeinschafts-Schule)

Școala secundară
Generală/Școală

profesională
(Haupt-/Werk-

realschule)

Colegiu de
învățământ

general
(Realschule)

Colegiu național
Liceu

(Gymnasium)
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Școala
primară

Școala comună

Liceu

Școală generală
Secundară / Școală

profesională

Colegiu de
învățământ

general
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Școala comună

Liceu

Colegiu de
învățământ

general

Clasele 5 - 10

Diplomă de absolvierea
a Școlii secundare
generale / a Școlii
profesionale

•învățarea orientată la
împrejurările concrete ale
vieții

•abilități practice

•o puternică orientare
profesională

Pregătirea
profesională

Școala generală
Secundară  / Școală

Profesională
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Școala
 comună

Liceu

Școala generală
Secundară  / Școală

Profesională

Colegiu de
învățământ

general

Clasele 5 - 10

Pregătire Medie

•învățarea cu capul, inima și mâna

•raportarea la viața reală ocupă
un loc central

•orientarea profesională și
orientarea în funcție de
competențe

Formare
profesională
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Școala
comună

Liceu

Colegiu de
învățământ

general

Clasele 5 - 12
Bacalaureat

•învățarea raportată la
contextele teoretice

•libera alegere a unor
materiilor de interes

•ritm rapid  de învățare

Formarea
profesională

Studiu

Școala generală
Secundară  / Școală

Profesională
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Școala comună
Liceu

Școala secundară
generală

Colegiu de
învățământ

general

clasele 5-10
Diplomă de absolviere a
Școlii Generale Secundare
Pregătire Medie

•învățare conform abilităților
proprii, după scale de

•competență (fără note)
- școală cu program prelungit
- învățare împreună (incluziune)

Școala
profesională



Școala comună         Școala                        Colegiu de                 Liceu
                           secundară                 învățământ

                                    generală                     general
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Elevi cu

•un ritm de
învățare mai lent

•calități practice

•nevoie
individuală de
stimulare

Elevi

•care învață cu
plăcere și care
lucrează cu cu
plăcere ceva
practic

•care doresc mai
multă coordonare
personală

•care  doresc să
aibă mai mult timp
până la
bacalaureat

Elevi

•care pot și
doresc să
învețe singuri

•care sunt
silitori și re-
zistenți la
supra-solicitare

•care înțeleg
repede

•care caută
provocări
intelectuale

Elevi

•care se pot organiza
singuri 

•care au talente în
diferite domenii

•cu necesitate de
stimulare, susținere



???

???

Întrebările
dumneavoastră

???

???
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Școala primară
– și după aceea?
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Pregătirea părinților pentru următoarea
etapă de școlarizare a copiilor



Scopurile cursului pentru părinți

• Transmiterea de informații esențiale privitoare la trecerea
la următoarea etapă de școlarizarea a copiilor

• Sensibilizarea părinților cu privire la evoluția copilului
• De la părinți, pentru părinți  -  pregătirea pentru luarea

unei decizii corecte

Școala primară – și după aceea?
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8 Teme

 Situația înainte de
recomandarea școlii primare

 Părinți și Profesori în contact
 Procedeul de înscriere la

școala următoare
 Parcursuri educaționale in

Baden-Württemberg
 Motivația copilului
 Elevii învață – părinții sprijină
 A face față conflictelor
 Un început bun la școala nouă

Școala primară – și după aceea?
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CÂND?

UNDE?

ÎNSCRIEREA?

COSTURILE?

ÎNDRUMĂTOR DE
CURS?
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Vă
mulțumim

pentru
atenție!



Kontakt:
Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg

Silberburgstr. 158 - 70178 Stuttgart
Tel: 0711 / 2734150
Fax: 0711 / 2734151

info@elternstiftung.de

elternmentoren@elternstiftung.de
Tel: 0711/ 505 303 11

http://www.elternstiftung.de

Spendenkonto:
IBAN: DE58 6415 0020 0000 20 6000
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