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IMPORTANŢA  CLASEI  PREGĂTITOARE 

 

Multi dintre părinţi ajung să se întrebe “de ce este importantă clasa pregătitoare?”, 
necunoscandu-i structura şi, mai ales, demersul său educativ. 

Ei bine, clasa pregătitoare este considerată de cadrele didactice un mic antrenament pentru 
viaţa de şcolar. Cu ajutorul său copiii vor reuşi să se obşnuiască cu mediul şcolar, integrându-se mai 
uşor în cadrul colectivului de elevi. În plus, acesştia vor fi mai receptivi la informaţia   de la 
profesori, vor deveni mai conştiincioşi, reuşind astfel să înţeleagă care este sensul şi însemnătatea 
şcolii pentru propria lor educaţie. 

Clasa pregătitoare reuseşte, potrivit psihologilor, să integreze copilul în colectivitate, 
adaptandu-l mult mai uşor cu cerinţele  înalte ale şcolii. Chiar dacă unii dintre părinţi văd în acest 
lucru o îngreunare a sarcinilor de copil, în realitate acestea reprezintă un demers educativ util, venit 
in sprijinul educaţiei celor mici. 

Numărul orelor din clasa pregătitoare este redus, majoritatea copiilor terminându-şi 
programul în jurul prânzului. În cazul în care părinţii nu îşi pot lua copilul de la şcoală la o astfel de 
oră, aceştia pot opta pentru înscrierea celui mic la un program de tip afterschool. 

Disciplinele studiate în cadrul acesteia încearca să  îl obişnuiască pe   copil cu cerinţele vieţii 
de şcolar. Orice copil va învata lucruri utile despre limba şi comunicare, comunicare în limba 
străina, arte vizuale, lucru manual, muzica si miscare, educatie fizica şi sport, dezvoltare personală 
şi religie. 

Studierea tuturor acestor discipline nu înseamnă întotdeaună şi aplicarea unui sistem strict 
de notare. Copilul va fi evaluat somatic de către profesori, în asa fel încât acesta să  se asigure că 
informaţia a fost captată de către copil într-un mod cât se poate de corect. Aşadar, deşi notarea este 
exclusă, copilul va fi totuşi evaluat zilnic de către profesori, în acest mod profesorii putându-şi da 
seama de evoluţia micului şcolar. 
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