
  
Școala Gimnazială ,,I.Gervescu” Săvinești 

 

Clasa Pregătitoare şi importanţa ei pentru succesul şcolar 

 

 Clasa pregătitoare are un rol important în formarea copiilor, asigurându-li-se 
condiţiile necesare de abordare a  învăţării cu şanse sporite. 

               Copiii învaţă prin joc  familiarizându-se  cu atmosfera din şcoala. Ei vor 
avea un curriculum nou, adecvat vârstei, vor beneficia de resurse ale învăţarii, 
precum jocuri şi materiale imprimate gândite pentru vârsta lor.  

                Sala de clasă va fi adaptată  în aşa fel încât să permită  învăţarea prin joc şi 
pregătirea pentru clasa I utilizând resurse de învăţare adecvate.Vor fi folosite resurse 
ale învăţarii moderne, adaptate scopului clasei pregătitoare. 

                Elevii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida 
primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul 
înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, 
activităţi  în echipă, activităţi de descoperire prin desen sau muzica. Nu în ultimul 
rând , vor beneficia de ore destinate unei pregătiri fizice armonioase.  

 Disciplinele de învătământ pe care le vor studia copiii pentru atingerea 
acestor obiective sunt: comunicare în limba română, comunicare in limba străină, 
matematica si explorarea mediului, religia, arte vizuale si abilităţi practice, muzica şi 
mişcare, educaţie fizică, dezvoltare personală.  

 In clasa pregătitoare elevii nu vor da niciun fel de testări, cadrul didactic 
putând să utilizeze modalităţi de încurajare şi de recompensare specifice vârstei. 

 Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui 
raport scris întocmit de învăţător. Din acest raport, părinţii vor putea afla care este 
gradul dezvoltării  capacităţilor fizice si psiho-intelectuale, a limbajului şi a 
comunicării, precum şi a dezvoltării  capacităţilor de învătare ale copilului.   

 
Profesor învățământ primar 

Gavril Mihaela-Nicoleta 
 



  

 

 

 
 

 



  

Școala Primară D-va Vale 

 

Bun venit, clasa pregătitoare! 
 

         Clasa pregatitoare va avea un dublu rol: pe de o parte , de consolidarea 
cunoștințelor   deja  dobandite și, pe de alta parte, de socializare și adaptare la 
schimbare. 

        Clasa pregatitoare are în vedere dezvoltarea fizica, socio-emoționala,cognitiva, a 
limbajului si comunicarii, precum si a capacitatilor si atitudinilor de învățare. 

        In clasa pregătitoare copilul va învăţa prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi 
este necesar pentru a face faţă cu succes clasei I. De exemplu, copiii îşi vor dezvolta 
capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea 
numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze 
cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de 
descoperire, prin desen sau muzică. Elevul din clasa pregătitoare va fi format să-şi 
comunice propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, va învăța să-și asume roluri 
într-un grup să relaționeze cu membrii grupului să se apropie de lumea cărţilor, dar și 
de alte mijloace de informare. Nu în ultimul rând, copiii vor beneficia de ore special 
destinate unei pregătiri fizice armonioase.  

 

Invățător, 
Dunăre Lorena-Marina 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  
 


