Ghid pentru părinte și
îngrijitor

„Fii suficient de puternic încât să te descurci
singur, suficient de inteligent încât să știi
când ai nevoie de ajutor și suficient de
curajos încât să știi când să-l ceri.”

Mergând mai departe
Trecerea de la clasa P7 la S1 este, în mod normal, un moment de mare bucurie
pentru copii și familiile lor. Totuși, știm că poate fi și un moment de îngrijorare,
întrucât copiii trec de la persoanele și mediul pe care le cunosc la situații noi. S-ar
putea să ne îngrijorăm cu privire la modul în care ei vor face față și se vor acomoda.
COVID-19 ne-a pus, brusc, în cale noi provocări, pe care nu le-am fi crezut posibile
cu puțin timp în urmă. Înțelegem că, pentru copiii și familiile care trebuie să
părăsească mediul lor obișnuit sau școala, va fi, fără îndoială, o perioadă foarte
incertă. Membrii personalului din școlile primare și secundare au analizat, probabil,
până acum modul diferit în care vor proceda în acest an.

Programul Building Resilience (Dezvoltarea rezistenței)
În perioada petrecută în școala primară, elevii noștri din clasa P7 au învățat, cu
ajutorul personajului Skipper, despre Dezvoltarea rezistenței și despre instrumentele
de care avem nevoie pentru a face față urcușurilor și coborâșurilor din viață.
Părăsind școala primară, îl vor lăsa în urmă pe Skipper, dar important rămâne faptul
că vor lua cu ei instrumentele despre care au învățat în școala primară, atunci când
trec în școala secundară.
Rezistența este un factor cheie în protejarea și dezvoltarea unei bune sănătăți
mintale. Deoarece nu putem întotdeauna prevedea ce ne rezervă viața, vestea bună
este că există diferite competențe, strategii și resurse care ne pot ajuta să ne
descurcăm. Elevii noștri din clasa P7 vor ști care sunt cele zece lucruri care ne ajută
să navigăm pe fluviul vieții și contribuie la dezvoltarea rezistenței.

Proiectul de tranziție „Moving on Up” (Mergând mai departe)
Vizitele anuale de tranziție pentru clasa P7, cu durata de trei zile, nu vor avea loc
anul acesta. Cu toate acestea, dorim ca elevii noștri din clasa P7 din oraș să se
simtă unici și speciali. Așadar, am elaborat un proiect pentru întreg orașul, în
vederea întâmpinării promoției 2020! Acesta va înlocui ceea ce ar fi trebuit să fie
vizita de trei zile la liceu. Școala primară vă va oferi detalii privind activitățile care
vor avea loc.

În cele 3 zile ne vom concentra pe următoarele chestiuni:
• Unde mă poartă călătoria mea?
• Ce părere am despre călătorie?
• Ce instrumente ajutătoare pot folosi?
Discuție:
Îi puteți povesti copilului dumneavoastră din clasa P7 cum a fost când ați început
dumneavoastră liceul. Cum v-ați simțit? Cine sau ce v-a ajutat să parcurgeți această
perioadă?

Informații suplimentare se găsesc la adresa:

Urmăriți-ne pe:

www.edinburgh.gov.uk/movingonup

#movingonupedin

