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Activitatea școlară actuală la domiciliu: sfaturi pentru părinți din 
partea Ministerului Educației  
 

 

1. Împărțiṭi ziua în diferite etape: etape de învățare, pauze, timp liber. Este foarte 

important ca învățatul acasă să fie bine organizat. Împreună cu copiii, încercați să 

găsiți o rutină zilnică. Acest lucru ar trebui să-i ajute pe copii să se obișnuiască cu 

noul ritm școlar. 

 

2. Cât de lungă ar trebui să fie o etapă de învățare pentru copil depinde și de vârsta 

acestuia. Copiii nu se pot concentra atât de mult timp: 

- copiii până la sfârșitul clasei a II-a se pot concentra timp de 10-15 minute; 

- copiii din clasele a III-a și a IV-a se pot concentra bine aproximativ 20 de minute. 

 

3. Sarcinile pe care le primesc copiii de la școală ar trebui să fie planificate astfel 

încât ei să le poată face autonomi și singuri. Vă rugăm ȋnsă să vă sprijiniṭi copilul 

dacă acesta are întrebări sau are nevoie de ajutor. 

 

4. Dacă este posibil, încercați să creați un loc liniștit de ȋnvăṭat pentru copil. Acest loc 

de ȋnvăṭat ar trebui să fie, ȋn măsura posibilităṭilor, disponibil tot timpul. Este bine să 

puteți separa spațiul de învățat de cel de joacă: 

- de ex. temele se fac și se învață la masa din bucătărie sau la biroul din camera 

copilului; 

- la masa din sufragerie se poate juca sau privi la televizor. 

 

5. Învățarea ar trebui să fie distractivă și plăcută! Trebuie să aveṭi răbdare și să nu vă 

intimidaṭi copiil. Lecțiile la domiciliu sunt, de asemenea, o situație nouă și neobișnuită 

pentru copii. Mai întâi trebuie să se obișnuiască. Lăudați-vă mult copiii și ȋn special în 

momentele în care fac ceva pozitiv. Motivați-vă copiii. Dacă fac greşeli, corectați-i 

calm. 
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6. Rămâneți în legătură cu profesorii. Puneṭi-le ȋntrebări dacă apar probleme. Dacă 

copilul este supraȋncărcat sau suprasolicitat, vă rugăm să comunicaṭi imediat acest 

lucru profesorului sau dirigintei/dirigintelui. 

 

7. Şi părinții au nevoie și de o pauză! Gândiṭi-vă și la odihna dv. Aceasta destinde 

viața de zi cu zi, fiind important atât pentru dv. cât şi pentru copiii dv.- 
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