
Profesorii și administratorii WBES vor... 

       
✓ Oferi instruire de înaltă calitate și un 

curriculum riguros bazat pe cercetări. 
 

✓ Oferi un mediu de învățare favorabil, care se 
străduiește ca toți elevii să îndeplinească 
standardele de performanță academică din 
Carolina de Nord. 

 
✓ Utiliza datele de realizare pentru a stabili 

obiective concrete. 
 

✓ Recunoaște și sărbătoriți diversitatea culturală 
și unicitatea fiecărui elev.  

 
✓ Colabora cu alți profesori, specialiști și 

administratori în învățământ cu privire la 
nevoile specifice ale fiecărui copil. 

 
✓ Organiza conferințelor între părinți și profesori 

programate în mod flexibil. 
 

✓ Creața parteneriat cu familia fiecărui elev. 
 

✓ Furniza o mapă care conține teme de casă și 
informații despre comportamentul elevilor. 

 
✓ Comunica cu părinții printr-un buletin 

informativ. 
 

✓ Aloca timp minim necesar pentru a citi acasă 
în fiecare zi de școală.  

 
✓ Concentra pe curriculum-ul bazat pe 

standarde și diferenția instruirea după 
necesitate 

 

✓ Oferi ajutor suplimentar elevilor atunci când 
este necesar și monitoriza progresul elevilor. 

 

 

Ca elev eu voi... 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGUR 

Respect regulile de siguranță de la nivelul  școlii. 

Raportez unui adult în care am încredere dacă văd bullying. 

Raportez unui adult în care am încredere  dacă nu mă simt în siguranță 

sau nu sunt respectat . 

OPTIMIST 

Păstrez o atitudine pozitivă. 

Sunt curios. 

Vorbesc cu familia mea despre lucrurile grozave pe care le învăț la 

școală. 

RESPONSABIL (din engleză ACCOUNTABLE) 

Sunt atent. 

Particip ACTIV la lecții. 

Pun întrebări când nu înțeleg. 

Sunt atent și îngrijit în a-mi face munca, astfel încât să pot fi mândru de 

ceea ce fac. 

Sunt responsabil pentru lucrul cu familia mea și cu profesorii mei 

pentru a ÎNVĂȚĂ tot ce pot. 

RESPECTUOS 

Tratez pe ceilalți așa cum aș vrea eu să fiu tratat. 

Sunt respectuos. 

Folosesc bunele maniere. 

Ajut pe alții. 

 

RESPONSABILITĂȚI PENTRU TEMELE DE ACASĂ 
 

Citesc acasă în fiecare zi. 

Completeaz temele atribuite în fiecare seară.  

În calitate de părinte/tutore eu voi... 

 

 

 
 

 

 

• Asigura că verific întotdeauna folderul zilnic. 

 

• Returna formularele importante cât mai curând 

posibil. 

 

• Furniza școlii numerele de telefon actuale ale 

familiei și contacte de urgență. 

 

• Întreține o comunicare deschisă și pozitivă cu 

profesorii copilului meu. 

 

• Este o prioritate participarea la conferințele 

părinți/profesori programate . 

 

• Recunosc că sunt primul profesor al copilului meu. 

 

• Stabilesc o rutină a temelor pentru acasă (ora și 

locul programat) și mă voi asigura că temele sunt 

complete, îngrijite și bine făcute. 

 

• Mă voi asigura că copilul meu CITEȘTE în fiecare 

seară. 

 

• CITI copilului meu în mod regulat. 

 

• Participa la ateliere educaționale de la școală 

pentru a afla despre modalitățile suplimentare 

prin care pot sprijini învățarea copilului meu. 

 

• Încuraja copilul să fie independent.  

 

• Lăuda copilul pentru munca bine făcută. 

 

• Afișa lucrările minunate pe frigider sau în altă zonă 

proeminentă. 

 

• Încuraja întrebările și curiozitatea. 

 

• Fi un bun ascultator. 

 

• Caut oportunități educaționale pentru copilul meu. 

 

•      Participa ca familie la activități în care învățăm 

lucruri noi împreună.   .

     
     

     

      
 



COMPACT 
dintre 

CASĂ-ȘCOALĂ 
 2022-2023 

 
 

 

 

Ce este COMPACT? 

Acest compact oferă modalități prin 

care putem lucra și comunica 

împreună pentru a ajuta elevii să 

reușească. Acesta prezintă modul în 

care putem împărtăși fiecare 

RESPONSABILITATEA pentru a 

îmbunătăți rezultatele elevilor. 

Acesta explică câteva strategii pe 

care le implementăm la școală 

pentru a optimiza rezultatele 

elevilor și oferă alte idei care pot 

ajuta la conectarea învățării între 

școală și acasă. 

Când profesorii, elevii și 

familiile lucrează 

împreună, PUTEM atinge 

obiectivele noastre!

 

Informatii de contact WBES  

175 Erwin Hills Road 

Asheville, NC 28806 

Telefon: 828-232-4282 

Fax: 828-232-1316 

Standartele de Clasa a II-a din Carolina de Nord  

Lectură: 

❖ Să cunoască și să aplice abilitățile de 

fonetică și analiză a cuvintelor în 

decodarea cuvintelor  la nivel de clasă.  

❖ Informațional: să determine ideea 

principală,  semnificația vocabularului 

specific domeniului și conținutului, să 

demonstreze și să  înțeleagă 

caracteristicile textului, să determine 

relația dintre evenimentele istorice  

❖ Literatură: întreabă și răspunde la 

întrebări, să identifice personajele, să 

determine mesajul central, să compare și 

contrastați, să distingeți punctele de 

vedere, să înțelegeți o varietate de text 

complex adecvat de nivel de clasă  

❖ Să citiți și să înțelegeți literatura din clasa 

a 2-a/3a cu competență și în mod 

independent pentru perioade susținute  

 

Scriere:  

❖ Narațiune Personală 

❖ Opinie 

❖ Informativ/Informațional 

 

Matematică:  

❖ Operaţii în Gândirea Algebrică: adunare, 

scădere, modele matematice 

❖ Număr și Operații: valoarea locului, 

alcătuirea și descompunerea numerelor 

❖ Măsuri și Date: bani, metrice, grafice, 

concepte geometrice 

 

 

  

 
 

ȘCOALA ELEMENTARĂ WEST BUNCOMBE  

Școala, profesorii, elevii, părinții și tutorii noștri SUNT DE 

ACORD să se ridice și să PLANEZE așa cum este descris în 

acest Acord Compact. 

VĂ RUGĂM SĂ SEMNAȚI ACEASTĂ PORȚIUNE ȘI SĂ O 

RETURNAȚI  PROFESORULUI DVS. 

 

Elevul 

 

Părinte 

 

Profesor 

 

Profesor de Titlul I  

 

Asistentului Directorului 

 

Director 

 

 

Principal 

 


