
 
 
GEMEINDESCHULE 
Rektorat 
 
 
 
 

 

  

Rumänisch 

 

Informații importante 

 

Stimați părinți și tutori legali 

 

Stăpânirea limbii germane este unul dintre cei mai importanți factori pentru succesul 
școlar al copilului/copiilor dumneavoastră. Cunoașterea corespunzătoare a limbii germane 
este și o condiție de bază foarte importantă pentru începerea cu succes a vițeii profesionale 
sau a participării la cursurile instituțiilor de învățământ ulterioare.   

În școli copii cu altă limbă maternă, decât limba germană, beneficiază de asistență eficientă în 
învățarea limbii germane, prin intermediul programului „Limba germană ca limba a doua limbă” 
(DaZ). Cu toate acestea, constatăm faptul că, de obicei, limba germană se învață mult mai 
bine în cazul în care copii intră în contact cu limba germană vorbită în Elveția sau cu 
limba germană cât mai mult posibil și în afara școlii. În acest caz succesul copiilor depinde 
de ajutorul dumneavoastră în calitate de părinți/tutore legal! Astfel cu privire la copiii 
recomandăm următoarele ... 

…  petrecerea timpului liber în compania copiilor care vorbesc limba germană din Elveția sau 
limba germană (1). 

…  participarea în programul Familia de zi, prin vizitarea familiilor de zi vorbitoare de limbă 
germană elvețiană sau de limbă germană (2). 

…  luarea meselor și participarea în centrele de asistență post-școală, unde se vorbește în 
principal limba germană elvețiană sau limba germană (3) 

…  petrecerea timpului liber și activități în asociații sportive și ansambluri muzicale din Elveția 
(4). 

… împrumutarea din biblioteci și citirea de cărți scrise în limba germană (5). 
 
Vizionarea pasivă a filmelor și a programelor TV în limba germană poate ajuta copii în 
înțelegerea mai bună a limbii germane. Totuși, pentru vorbirea și stăpânirea corespunzătoarea 
a limbii germane, vizionarea filmelor și a programelor TV în limba germană nu este deloc 
suficientă! Soluțiile menționate la punctele 1-5 de mai sus sunt mult mai eficiente!. 
 
În principiu, acestea sunt cele mai eficiente soluții de învățare a limbii germane elvețiene sau a 
limb ii germane, înainte de înscrierea în grădiniță. În cazul în care aveți și copii de această 
vârstă, punctele 1-3 menționate mai sus sunt deosebit de importante și pentru copiii mai mici. 
 
Vă mulțumim pentru luarea la cunoștință a acestor informații importante pentru viitorul copiilor 

dumneavoastră. 
 
Școala comunală Horw 

 


