
 
DE CE ÎNSCRIEREA COPIILOR   

LA LICEUL TEORETIC MURFALAR ? 
 

- Clasa pregătitoare face parte din învățământul 
primar. 
- Copiii își dezvoltă capacitățile de comunicare, 
își stabilesc sau consolidează relațiile cu lumea 
literelor sau a numerelor, învață să observe 
mediul înconjurător, să interacționeze cu ceilalți 
copii. 
   LICEUL TEORETIC MURFATLAR este o școală 
curată și sigură, bine întreținută, cu încălzire 
centrală și grupuri sanitare proprii. 
- Baza materială este continuu modernizată, cu 
conexiune la internet, videoproiectoare. 
- Sălile de clasă sunt luminoase, primitoare, cu 
mobilier adecvat copiilor de vârstă școlară mică, 
materiale didactice diverse, specifice vârstei, 
calculatoare, panouri pentru expunerea 
lucrărilor, bibliotecă, laboratoare, sală de sport, 
cabinet de consiliere psihopedagogică. 
-  Toate activitățile derulate au în centrul lor 
ELEVUL.  
În acest sens, urmărim dezvoltarea abilităților 
de viață ale elevului, fundament pentru o bună 
adaptabilitate socială.  
-Prin activități formale și nonformale, 
promovăm calitatea și performanța actului 
educațional. Implicarea elevului în: 
 
✓ Proiecte educaționale  
✓ Proiect ERASMUS și eTwinning 
✓ Parteneriate cu alte școli și instituții 
✓ Concursuri școlare 
✓ Serbări școlare, carnavaluri 
✓ Vizite, excursii 
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➢ 2 clase pregătitoare – 44 locuri 
➢ Cadre didactice titulare foarte bine 

pregătite, cu experienţă, inovatoare. 
 

       În clasa pregătitoare : 
✓ copilul dispune de un timp important 

de acomodare cu colegii noi , cu 
doamna învățătoare, cu spațiul și 
programul școlar;  

✓ copilul nu va fi evaluat în perioada 
de acomodare și nici nu va trebui să 
facă față unor cerințe prea mari; 

✓ programul este lejer şi centrat pe 
nevoile de învăţare ale copiilor la 
această vârstă; 

✓ se va pune accent pe socializarea 
copilului, pe dezvoltarea lui 
emoţională, pe joc şi bucuria de a 
afla lucruri noi; 

✓ ora de 50 de minute va fi împărţită 
în perioade de învăţare prin joc care 
vor alterna cu perioade de joc liber; 

✓ procesul de evaluare se desfăşoară 
pe tot parcursul anului şcolar şi se 
finalizează în luna mai prin 
completarea Raportului de evaluare. 
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Înscrierile se fac la secretariatul 
          Liceului Teoretic Murfalar 
Adresa: Str. Mihai Eminescu Nr.50 
            Tel. 0241234209 
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,,Baza oricărei formări intelectuale, 
civice,morale,trebuie pusă  în anii 

școlii primare.” 
                                     Ștefan Augustin Doinaș 

 

 
                   DISCIPLINE STUDIATE 
               LA CLASA PREGĂTITOARE 

 
-Comunicare în limba română (CLR) 

-Matematică și explorarea mediului (MEM) 

-Limba engleză (LE)  

-Dezvoltare personală ( DP) 

-Arte vizuale și abilități practice(AVAP) 

-Muzică și mișcare ( MM) 

-Educație fizică ( EF ) 

-Religie (R) 

 
 

 

        
 

 
 
 

                        Activități specifice: 
 

• Întâlnirea de dimineață 

• Centre de lucru 

• Jocuri didactice 

• Activități în echipă 

• Activități de descoperire 

• Desen 

• Muzică și mișcare 

• Sport 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

SPAȚIUL DE ÎNVĂȚARE  
 

 
       Sălile de clasă din şcoală sunt adaptate 

vârstei copiilor, în aşa fel încât să permită 

învăţarea prin joc şi pregătirea pentru  clasa 

I, utilizând resurse de învăţare adecvate.  

     Sunt folosite resurse ale învăţării 

moderne, adaptate scopului  clasei 

pregătitoare. 

 
 
 

                
 

              
 

                      


