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UNSERE KINDER, UNSERE ZUKUNFTFIECARE OM ARE DREPTUL  
LA EDUCAȚIE!!!

Fiecare copil în Germania este  
obigat să meargă la școală.  
De ce este important ca fiecare  
copil să aibă acces la educație?
 
–  Ca să învețe să citească, să scrie,  
    să socoată!

–  Ca atît fetele, cît și băieții să găsească în 
    viitor un loc de muncă bun!

–  Ca să înțeleagă mai bine lumea în care 
    trăiesc!

–  Ca să aibă aceleași șanse în viață ca și 
    alti copii!

Răspuns:

Răspuns:

Răspuns:

În cadrul școlii primare, elevii  
și elevele primesc informații  
importante despre corpul lor.  
Ei învață să-și respecte propriul 
corp și ale celor din jur. Mai tîrziu 
învață despre protecția contra  
bolilor, graviditate și contracepție.

Orele de meditație ajută  
copii care au note rele să  
le îmbunătățească.
Unii părinți nu își pot permite  
să achite orelele de meditație.  
În acest caz ei primesc bani  
din cadrul pachetului pentru 
educație și participare socială 
(BuT). Cererea se depune  
la Jobcenter.

Pînă în clasa 10-a biletul  
la transport îl achită școala. 
Drumul spre școală trebuie 
să fie mai lung de 2 km.

Întrebare:

Întrebare:

Întrebare:

Ce reprezintă ora 
de educație 

sexuală?

Cine primește  
ore de meditație?

Copilul meu merge 
cu tramvaiul / 

autobusul la școală. 
Cine achită pentru 

bilet?

Das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen hat es sich  
zum Ziel gesetzt, die Bildungschancen von Kindern mit 
Migrationshintergrund zu verbessern. Die Eltern nehmen 
dabei eine Schlüsselrolle ein. Das Netzwerk fördert Eltern  
mit Zuwanderungsgeschichte dabei, sich bewusst und sicher 
für die Bildung ihrer Kinder einzusetzen.

Es vernetzt Migranteneltern, Migrantenorganisationen,  
interkulturelle Initiativen, Elternvereine und -initiativen der  
Migrantencommunities. Neun regionale Netzwerke in  
Niedersachsen arbeiten zusammen, um die Anliegen der 
Eltern mit starker Stimme an Entscheidungsträger in Politik, 
Bildung und Verwaltung heranzutragen – regional und auf 
Landesebene.

Informationen zum MigrantenElternNetzwerk  
Niedersachsen und zu den Regionalnetzwerken 
www.men-nds.de

Informationen zu amfn e.V.
Internet: http://www.amfn.de/
Facebook: https://de-de.facebook.com/amfn.ev/

Informații despre educație
din Saxonia de Jos 



Frage:

Grădinița (Kita) Școala

Grădinița este prima instituție educațională pentru 
copii 1 și 6 ani

Creșa (Kinderkrippe): Pentru copii cu vîrste  
cuprinse între 1 și 3 ani

Grădinița (Kindergarten): Pentru copii cu vîrste 
cuprinse între 3 și 6 ani

De ce este necesar pentru copilul 
meu să frecventeze grădinița? 

 
–  Ca să vorbească mai bine limba germana.

–  Ca să-și facă prieteni noi.

–  Să se pregăteascsă pentru școală.

–  Ca părinții să cunoască alți părinți. 

–  Ca părinții să poată frecventa cursurile de 
    limbă germană. 

–  Ca părinții să poată merge la muncă.

Răspuns:

Răspuns:Unele grădinițe au un 
program de lucru pentru 
toată ziua. Alte grădinițe 
lucrează doar de ora 
8 pină la ora 12. 
Concretizați în cadrul 
grădiniței dumnevoastră.

Întrebare:

Cît timp poate  
petrece copilul meu 

la grădiniță?

Răspuns:

Răspuns:

Grădinița este gratuită 
pentri copiii de la vîrsta 
de 3 ani. Se achită 
o taxă doar pentru 
mîncare.

De la 1 an.

Întrebare:

Întrebare:

Cît trebuie să achit 
pentru serviciile 

grădiniței.

De la ce vîrstă poate 
frecventa copilul meu 

grădinița?

Înscrierea copiilului 
are loc direct în incinta 
grădiniței sau îl puteți 
înregistra pe internet.

Întrebare:

Cum pot înscrie 
copilul meu la 

grădiniță?

Răspuns:

Răspuns:
Da!

În Saxonia de Jos sînt 12 ani de 
învățămînt obligatoriu! Învățămînt 
obligatoriu înseamnă: Toți elevii  
și elevele trebuie să meargă  
la școală în fiecare zi.  
Copii au liber de la școală doar  
în vacanță și zilele de odihnă.

Elevii și elevele trebuie 
să se prezinte la școală 
cu scurt timp înainte de 
începerea orelor.  
Doar după finisarea 
tuturor lecțiilor din orar, 
copii pot pleca acasa.

Întrebare:

Întrebare:

Trebuie sa 
meargă 

copilul meu 
în fiecare zi la 

școală?

Ce înseamnă 
ore de școală și 
punctualitate?

Răs
puns:

Răspuns:

Răspuns:
Dacă copilul este bolnav, 
părinții informează imediat 
școală. În acest caz totul 
este bine. Părinții vor plăti 
amendă dacă nu anunță 
școala despre absență.

În unele școli copiii rămîn 
pînă la ora 17. Ei servesc 
acolo prînzul. După 
amează copii ai au ore 
sau își fac temele pentru 
acasă.

Există diverse forme  
de școală secundară.
Părinții și copiii decid 
împreună asupra  
formei de școală potrivite. 
Învățătoriii le oferă sfaturi 
utile în proces.

Întrebare:

Întrebare:

Întrebare:

Ce se întîmplă 
daca copilul meu 

nu merge  
la școală?

Ce este programul 
de activitate după 

școală sau școala cu 
program prelungit?

După clasa a 4-a  
copiii merg la o altă
școală. Ei merg la 
școala secundară. 
Care formă de scoală 
e cea mai potrivită 
pentru copilul meu?


