SFATURI UTILE PENTRU
PĂRINŢI
1. Nu pune presiune pe şcolar în ceea ce priveşte
performanţele sale (cel puţin nu din ciclul primar)!
2. Asigură-te că îşi face prieteni, lasă-l să participe la
zile de naştere, excursii şcolare sau să se joace puţin în
curtea şcolii după terminarea orelor.
3. Ajută-l la teme! Fii alături de el şi explică-i până îl
simţi sigur pe el şi pe ceea ce a învăţat! Va merge cu
plăcere la şcoală, fără teama unui calificativ prost.
4. Rutina de seară este foarte importantă pentru că
asigură elevului un somn liniştit şi suficient de lung
pentru a se odihni.
5. Pregătiţi împreună hăinuţele, pacheţelul cu
mâncare şi cele necesare şcolii încă de cu seara!
6. Menţine o relaţie apropiată cu învăţătoarea copilului
tău!

10 AVANTAJE ALE CLASEI
PREGĂTITOARE
1. Familiarizarea cu mediul şcolar
( program, responsabiliate, efort şcolar etc.)
2. Integrarea în colectivitate ( provenind din
grădiniţe diferite au timp să se cunoască)
3. Depistarea lacunelor la învăţătură şi
remedierea
acestora
cu
ajutorul
învăţătorului
4. PREGĂTIREA TEMEINICĂ PENTRU
CLASA I
5. Programa clasei pregătitoare este
concepută după cea de la grădiniţă –
grupa pregătitoare.
6. Notarea se va face exact ca la grădiniţă –
prin aplauze, buline, feţe zâmbitoare,
steluţe etc. NU PRIN CALIFICATIVE.
7. NU este obligatorie uniforma!
8. Învăţarea bazată pe joc şi metode
interactive.
9. Mobilier adecvat vârstei.
10. Material didactic special conceput
programei actuale.

CE ÎNVAŢĂ COPIII LA
CLASA PREGĂTITOARE
Copiii din clasa pregătitoare au un program
lejer şi materii care le vor face mai uşoară
trecerea în clasa I.
Ca discipline vor avea:
 Comunicare în limba română (CLR)
 Comunicare în limba străină – Limba
engleză (LE)
 Matematică şi explorarea mediului
(MEM)
 Dezvoltare personală (DP)
 Arte vizuale şi abilităţi practice
(AVAP)
 Muzică şi mişcare (MM)
 Educaţie fizică (EF)
 Religie
 Opţionale (Matematică distractivă, În
lumea poveştilor, Teatru de păpuşi,
Bunele maniere, Limba germană)
SECRETELE SUCCESULUI LA
ÎNVĂŢĂTURĂ
Să înveţi lecţiile şi să-ţi faci zilnic temele!
Să perseverezi, la început totul pare foarte
greu!
Să fii atent la lecţii, să întrebi când nu
înţelegi!
Să citeşti cât mai mult, lectura îţi îmbogăţeşte
vocabularul!
Să înveţi constant, nu în salturi, nu pentru
note, ci pentru tine!

INFORMAŢII UTILE:
În vederea pregătirii copiilor pentru a
face faţă cu succes provocărilor lumii
contemporane, şcoala pune accentul pe formarea
la aceştia de competenţe, aptitudini şi aptitudini.
Evaluarea, la finalul clasei pregătitoare,
vizează dezvoltarea fizică, cognitivă, a limbajului
şi a comunicării, socioemoţională, a atitudinii şi
capacităţii de învăţare a elevului.
La clasa pregătitoare evaluarea are ca
scop urmărirea progresului fiecărui copil pentru a
putea
stimula,
îmbunătăţi
sau
dezvolta
cunoştinţele, atitudinile, abilităţile şi aptitudinile
acestuia.
În cadrul disciplinei DEZVOLTARE
PERSONALĂ se formează abilităţi şi se dezvoltă
atitudini pentru viaţă, a unui stil de viaţă sănătos,
a unor atitudini de apreciere a similitudinilor şi
diferenţelor, de respect pentru sine şi pentru
ceilalţi.

CALENDARUL ÎNSCRIERII
LA CLASA PREGĂTITOARE
27 februarie – 30 martie
2017 Completarea de către părinți la unitatea
de învățământ la care solicită înscrierea
copiilor, a cererilor-tip de înscriere

EVALUAREA
PSIHOSOMATICĂ
Copiii care împlinesc vârsta de 6
ani între 1 septembrie - 30 decembrie 2017
- şi doresc înscrierea în clasa pregătitoare au obligaţia de a efectua evaluarea
psihosomatică.

Din secretele succesului la
învăţătură
 Să înveţi lecţiile şi să-ţi faci zilnic
temele;
 Să perseverezi, la început totul
pare foarte greu;
 Să încerci să înţelegi ceea ce
înveţi, să nu memorezi;
 Să fii atent la lecţii, să întrebi
învăţătorul când nu înţelegi;
 Să citeşti cât mai mult, lectura îţi
îmbogăţeşte vocabularul;
 Să te odihneşti şi abia apoi să-ţi
faci temele;
 Să respecţi
învăţătorului;

toate

indicaţiile

 Să înveţi constant, nu în salturi,
nu
pentru
calificative,
doar...pentru tine.
 Să crezi că poţi mai mult şi vei
învinge toate obstacolele!!!!

Valori promovate:
PERFORMANŢĂ,
CREATIVITATE,
COMUNICARE,
COOPERARE, MUNCA
ÎN
ECHIPĂ,ÎNCREDERE,
TOLERANŢĂ,
DINAMISM,
INOVAŢIE,
FLEXIBILITATE,
LIBERTATE DE
EXPRIMARE,
ECHITATE ÎN
EDUCAŢIE,
INCLUZIUNE

DEVIZA ŞCOLII
„Şcoala cea mai bună e aceea în
care înveţi înainte de toate să înveţi.„

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,Nicolae
Iorga”Slatina, Olt

Pliant de prezentare
- clasa pregătitoare –
An şcolar: 2017-2018

Vă aşteptăm în clasa pregătitoare alături
de:
Profesor DINA VIOLETA
Profesor MATEI MIHAELA
ALINA

