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Practical Tips for Parents

Sfaturi practice pentru părinți
How you can help your child to
be motivated and learn:
Cum îți poți ajuta copilul să fie
motivat și să învețe:
Show your child that you are
interested
Arată-i că te interesează
Ask them about their timetable
and talk about what they have
learned that day. If you are not
familiar with a subject, get
them to teach you.
Întreabă-l despre orar și discutați despre ce a învățat în
ziua respectivă. Dacă nu cunoști un subiect, lasă copilul să
te învețe.
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Keep in touch with the school
Ține legătura cu școala
Your child's teacher is a great source of help and
advice – not just if your child is having problems.
They will be able to suggest other ways in which you
can help your child with their schoolwork.
Profesorii copilului tău te pot ajuta și sfătui - nu
doar în cazul în care copilul tău are probleme. Ei îți
pot sugera modalități diferite prin care îți poți ajuta
copilul la teme.
The school will have a website which will give useful
information and tell you about what your child will
learn throughout the year.
Școala va avea un website
unde vei găsi informații
folositoare și de unde vei
afla ce învață copilul tău
pe parcursul anului.
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Give your child a quiet place
to do homework in the
evening
Oferă-i copilului un loc liniștit
unde să-și poată face temele
seara
Help with homework but
don't do it for them!
Ajută-l la teme dar nu le fă tu
în locul lui!
Make sure that your child has a pencil case with
pens, pencils, rubbers etc so that they can do their
homework.
Asigură-te că are un penar cu stilouri, creioane,
radiere etc. pentru a putea să-și facă temele.
Make the most of television
Folosește-te de televizor
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Choose programmes that are related to what your
child is studying. Ask your child's opinion about what
they have watched.
Alege programele care au legătură cu ce studiază
copilul tău. Cere-i să-ți spună ce părere are despre
ce a văzut la televizor.

Free time Timp liber
In the holidays and at weekends, take days out that
are relevant to school work. Plan family visits to
places of historical interest such as castles,
museums or even the beach.
În vacanță și în weekend,
organizați împreună activități
care sunt relevante pentru
studiile copilului. Planificați vizite
în familie la locuri de interes
istoric precum castele, muzee sau
chiar și la plajă.

