
                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    „Ziua porților deschise” 
vă oferă posibilitatea de a 
cunoaște mediul în care va 
învăța copilul dumneavoastră. 
      
      Clasa pregătitoare are ca 
obiective: 

- oferirea unui start mai 
bun în viața școlară; 

- dezvoltarea socializării și 
adaptării la schimbare; 

- desfășurarea orelor de 
curs sub forma 
activităților ludice; 

- consolidarea 
cunoștințelor dobândite 
anterior. 
 

Vă așteptăm cu drag să ne 
cunoaștem și să pornim 

împreună spre cunoaștere! 
  

 
 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” 
Nehoiu 
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ŞCOALA ŞI FAMILIA-PARTENERI 
EGALI IN PROCESUL EDUCATIV 

 
Familia reprezintă un mediu fizic și mai 

ales, un univers plin de semnificații psiho-
educaţionale şi socio-culturale. 
             Părintele responsabil dezvoltă copilului 
o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi învăţare, îi 
dă încredere în potenţialul său; se implică, 
participă activ la activităţile şcolii; e model de 
acţiune şi comportament; sprijină cadrele 
didactice în alegerea unor strategii realiste cu 
privire la evoluţia şi formarea copiilor în şcoală 
şi în afara ei; e partener sincer de dialog; 
colaborează cu cei ce se ocupă de educarea 
copiilor, urmărind împreună progresul 
înregistrat de copil în diverse situaţii de viaţă; 
colaborează cu alţi părinţi, împărtăşeşte şi 
altora experienţele trăite. 
          Copilul se dezvoltă armonios, își formează 
personalitatea, atunci când se simte în 
siguranță, iubit, protejat, acceptat, condus și 
îndrumat cu tact și răbdare, când are o anumită 
arie de libertate, când are posibilitatea de 
acţiune şi experienţă personală. 
           Ceea ce ştim, credem şi gândim despre 
copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el. 
Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom 
înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe 
despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l 
ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul 
întregului potenţial de care dispune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE ÎNVAȚĂ 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  

 
 

SECRETELE SUCCESULUI LA 
ÎNVĂȚĂTURĂ 

 

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! 
 
 

          

SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚI 
 
1. Nu pune presiune pe şcolar în ceea ce 
priveşte performanţele sale (cel puţin nu 
din ciclul primar)! Copiii trebuie să înveţe de 
plăcere, nu de teamă sau în virtutea unei 
recompense promise. În primii ani de şcoală 
cei mici trebuie să descopere o motivaţie 
interioară pentru învăţătură.  

 

2. Prietenii sunt probabil cel mai important 
factor în procesul de acomodare cu mediul 
şcolar, indiferent de vârsta copilului. 
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! Plecările de dimineaţă trebuiesc 
asezonate cu pupici şi îmbrăţişări, nu cu 
ceartă şi tensiune cauzate de grabă.  

 

6. Menţine o relaţie permanentă cu 
învăţătoarea copilului tău! Lucraţi la buna 
integrare a copilului în comunitatea şcolară. 
 
 

INFORMAȚII UTILE: 

În vederea pregătirii copiilor pentru a 
face faţă cu succes provocărilor lumii 
contemporane, şcoala pune accentul pe 
formarea la aceştia de competenţe şi 
aptitudini.  

Evaluarea, la finalul clasei 
pregătitoare, vizează dezvoltarea fizică, 
cognitivă, a limbajului şi a comunicării 
socio-emoţionale, 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. 

 

OFERTA PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,  PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2020 – 2021 

 1 clasă pregătitoare - tradițional – Liceul 
Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu  ( 25 de 
locuri disponibile ) 
 

 1 clasă pregătitoare – Step by Step – Liceul 
Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu  ( 25 de locuri 

disponibile ) 
 

Telefon secretariat: 0238504825 

 


