
Vă așteptăm cu drag la școala noastră!



„Cine vrea imediat roadele

cultivă grâu.

Cine a învăţat să aştepte

o perioadă,

cultivă pomi.

Cine caută rezultatele de 

perspectivă,

investeşte în educaţie.”



Clasa pregătitoare este prima etapă din

învătământul primar şi are rolul de a facilita

integrarea copiilor.

Reprezintă un câştig pentru copii, o trecere uşoară

de la grădiniţă la şcoală,

Pe scurt, competenţele pe care copiii

dumneavoastră le vor dezvolta până la finalul

clasei a IV-a :



COMPETENŢĂ= 

cunoştinte, abilităţi, 

atitudini

Comunicare în 

limba maternă

Comunicare în limbi 

străine

Competențe matematice și 

competențe de bază în 

științe și tehnologii
Competența digitală A învăța să înveți

Competențe sociale și 

civice

Spirit de inițiativă și 

antreprenoriat

Sensibilizare și exprimare 

culturală



Comunicare în limba maternă

- elevul va reuși să intuiască idei, să

identifice fapte, să își exprime opinii, să

argumenteze, emoţii oral sau în scris, să ia

parte la interacţiuni pentru rezolvarea unor

probleme de şcoală sau de viaţă ș.a



Comunicare în limbi străine

 va identifica informaţii în limba străină în mesaje orale sau

scrise simple, în contexte familiare de comunicare

 va exprima păreri şi emoţii în cadrul unor mesaje scurte,

simple, scrise și orale, în contexte familiare

 va participa la interacţiuni verbale simple în contexte

familiare de comunicare



COMPETENŢE 
MATEMATICE ŞI 
COMPETENŢE 

DE BAZĂ ÎN 
ŞTIINŢE ŞI 

TEHNOLOGII

VA ȘTI:

-să formuleze explicaţii simple, utilizând terminologia specifică matematicii;

-să rezolve probleme în situaţii familiare, utilizând instrumente şi/ sau
procedee specifice matematicii;

-să realizeze un demers investigativ simplu prin parcurgerea unor etape în
vederea atingerii unui scop;

VA MANIFESTA:

-curiozitate pentru aflarea adevărului şi pentru explorarea unor regularităţi
și relaţii matematice întâlnite în situaţii familiare;

-interes pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat;

VA ACȚIONA:

-aplicând reguli elementare de igienă personală și de comportament
responsabil în raport cu mediul;

-realizând produse simple pentru nevoi curente în activitățile proprii de învățare, 
cu sprijin din partea adulților;



COMPETENȚE  DIGITALE

- competențele TIC vor ajuta

copilul să adopte o atitudine

responsabilă în folosirea

mijloacelor interactive, formându-i

abilităţile necesare folosirii

instrumentelor digitale;



A  ÎNVĂȚA  
SĂ  ÎNVEȚI

• să identifice/ să clarifice  elementele  pe care le presupune 
sarcina de lucru înainte de începerea unei activități de 
învățare;

• să formuleze întrebări pentru clarificarea unei sarcini de lucru;
Va ști:

• utilizând  tehnici, metode simple pentru a învăţa,  activându-și 
cunoştinţe anterioare și  înregistrând informaţii Va acționa:

• capacitatea de concentrare a atenţiei, de perseverare în lucru
la o sarcină până la finalizarea corespunzătoare şi va face 
verificări asupra propriei activităţi

Va 
manifesta:



COMPETENȚE 

SOCIALE ȘI 

CIVICE

VA ȘTI: cine este și care este
rolul său în comunitate;

VA ACȚIONA: în conformitate cu
normele elementare de
conduită;

VA MANIFESTA: o atitudine
empatică, tolerantă față de
ceilalți



SPIRIT DE INITIAȚIVĂ ȘI 

ANTREPRENORIAT 

VA ACȚIONA: ferm, exprimându-se creativ și cooperant;

VA ȘTI cine este și care este rolul său în comunitate;

VA MANIFESTA: încredere în propriile decizii, cunoscându-și
potențialul;



SENSIBILIZARE ȘI 

EXPRIMARE CULTURALĂ

- va recunoaşte unele elemente ale contextului

cultural local şi ale patrimoniului naţional şi

universal;

- va participa la proiecte culturale (artistice, sportive,

de popularizare) organizate în şcoală şi în

comunitatea locală;



Vă așteptăm să fiți partenerii noștri!

•Educaţia este un parteneriat între familie şi şcoală. Apreciem implicarea

părinţilor la toate nivelurile şi vă încurajăm în a deveni parteneri în

educarea copilului dvs.

•Pentru ca acest parteneriat să fie eficient, trebuie să stabilim căi de

comunicare variate pentru atingerea scopului final, educarea eficientă a

copilul dumneavoastră.


