
Salvează elevul 
( pentru a nu fi nepregătit ) 

BINE AŢI VENIT LA ŞCOALA NOASTRĂ!  

 

 
ACEASTĂ BROSURĂ EXPLICĂ MODUL Î N CARE FUNCTIONEAZĂ ŞCOLA GENERALĂ-  ( 

INSTITUTUL COMPRESIV)-  DUILIO CAMBELLOTTI  

 

PENTRU CAŢI ANI VA TREBUI SA VII LA ŞCOLĂ? 

 
Învăţământul obligatoriu durează 10 ani: 
- 5 ani de şcoală primară- clasele I-V 

- 3 ani de şcoală secundară de primul grad – media- clasele VI-VIII 

- 2 ani de şcoală secundară  de al doilea grad- primi doi ani de liceu 

 
Şcoala primară  - elementara -    - incepe de la 6  până la 11 ani 

Şcoală secundară  de primul grad- media-    - incepe  la 11 până la 14 ani 

Cei doi ani de la şcoală secundară de al doilea  grad   - incepe la 14 până  la 16 ani 

Cei trei ani  de la  şcoală secundară de al doilea  grad - incepe la 16 până la 19 ani 

 

TERMINATĂ ACEASTĂ PERIOADĂ VEI PUTEA SĂ AI ACCES LA UNIVERSITATE 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORARUL TĂU SCOLASTIC  ÎN INSTITUTUL NOSTRU ESTE URMĂTORUL: 

Dacă  frecventezi  Şcoala   primară : 

1)  timp redus:  8.20 – 13.20,  de luni până vineri 
2)  timp întreg:    8,20 - 16,20 , de luni până vineri cu masa de pranz şcolar- cantina.  

 

Dacă şcoala  ta este la Colle di Fuori  vei frecventa  lecţiile  de la  ora  8.10 la  16, 10 

 

Dacă frecventezi şcoală secundară de primul grad – media: 

1)  timpul normal  este de la  8.00 -  14.00, de luni  până vineri  

2)  timpul prelungit  este de la  8.00 - 14.00 în zilele  de luni  si vineri iar marţi, miercuri şi joi de la   

           8.00 - 16.00 

  

  Dacă şcoala  ta este la Colle di Fuori vei frecventa lecţii numai  la orar cu timp prelungit.  

  

  

 
 
CE ÎŢI OFERĂ  ŞCOALA NOASTRĂ ? 
MATERIILE CARE SE VOR STUDIA SUNT: 

Limba italiană 

Limba străină (în Şcoala primară - primul an: engleza, în Şcoala secundară se poate introduce franceză) 

Matematica 

Ştiinţe şi tehnologie (educatie ştiinţifică, informatică) 

Istorie 

Educaţie civică 

Geografie 

Studii Sociale 

Desen (educaţie pentru imagine,  educaţie artistică) 

Gimnastică (educaţie fizică) 

Muzică 

Religie (dacă părinţii tăi au făcut această alegere) 

 ÎNTOTDEAUNA  

SĂ AJUNGI LA 

SCOALĂ 

PUNCTUAL! 



 

DAR NU ESTE TOTUL...    

De obicei, şcoala organizează cursuri  de ITALIANĂ pentru elevii străini cursuri pe care le 

poţi frecventa  în timpul orelor de şcoală sau  şi sâmbata dimineaţa, atunci când nu este 

lecţie. Adesea, la şcoală, există mediatori culturali, care vă pot ajuta să înţeleageti mai bine 

limba italiană şi  în studierea diferitelor materii. 

Şcoala noastră oferă de asemenea o serie de proiecte gratuite în afara şcolii, la care poţi 

participa, dacă vei vrea.  

Vei putea utiliza computerul şi LIM (tabla multimedială interactivă), pentru a studia într-un 

mod mai activ şi mai interesant, să înveţi limbile străine (engleză în şcoala primară, engleză 

şi franceză în scoala secundară), şi să faci activitate motorie sau să faci educatie fizica în sala 

de sport. 

În plus,  pe lângă a studia la şcoală, vei avea posibilitatea de a participa cu clasa ta la vizite 

turistice ghidate, excursii şi tabere şcolare organizate de profesori tăi.  

 

 

 ŞI PENTRU A ŞTII CÂT EŞTI DE BRAV LA ŞCOALĂ?  

 

Evaluarea performanţelor şcolastice se face cu verificări scrise şi întrebări la oral. De două 

ori pe an, vine completat un raport – la pagella-  cu note pe care le -ai luat  în diferite materii. 

Această pagella este prezentată părinţiilor tăi şi iti va fi dată la sfârşitul anului şcolar. 

Vei avea un carnet şcoalatic  în care fiecare cadru didactic va trece notele pe care le vei lua . 

Acest   carnet va servi, de asemenea părinţilor tăi pentru a  justifica absenţele tale  şi pentru 

comunicaţiile şcoală -părinţi . 

   

 

 

  

 

 

 
 
 

 ŢINE ACEST 

CARNET MEREU CU 

TINE Î N GHIOZDAN! 

 

    



CAT DUREAZA ANUL SCOLAR? 
Şcoala dureaza circa 9 luni. 

Începe la jumătatea lunii septembrie şi se termină la jumătatea lunii iunie.  

Exista doua perioade de vacanţă: 

- două săptămâni  la Craciun (de obicei, din 23 decembrie – la 6 ianuarie); 

- o săptamană -circa- de Paşte (în martie sau aprilie).  

Există şi câteva zile de vacanţă distribuite pe tot parcursul anului. 

Şcoala vă va informa de fiecare dată, cu o notificare pe care o vei  scrie în jurnal.  

 

 

CE NE AŞTEPTAM DE LA TINE?        

 

În şcoala noastră sunt importante: angajamentul dar şi  comportamentul, care va fi evaluat. 

În fapt, există un regulament disciplinar pentru studenţii pe care va trebui să îl respecţi.  

Vei puteţa găsi noi prieteni şi împreună în sala de clasă puteţi lucra împreună pentru a 

obţine cele mai bune rezultate, respectând toate culturile şi valorile umane. 

Un bun an şcolar!  

 

         

F.S. si Comisia de 'Intercultură 
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