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Un gând către părinți 
 

Începerea școlii este o perioadă foarte importantă pentru fiecare copil, 

dar și o perioadă plină de emoție pentru fiecare părinte        

În primul rând, începerea școlii este o perioadă de bucurie, de entuziasm: 

copilul nostru a crescut mare, va fi școlar, se va descurca singur din ce în ce mai 

bine, va cunoaște oameni noi, va învăța mai multe, își va face prieteni și amintiri 

minunate.  

În al doilea rând, pentru mulți dintre părinți, începerea școlii este și o 

perioadă de neliniște… nu știm cât de pregătit este copilul pentru școală, pentru 

un program mai strict, nu știm dacă vom găsi școala potrivită, dacă îi va plăcea 

de domnul învățător sau de doamna învățătoare, dacă se va înțelege cu ceilalți 

copii, dacă se va descurca cu programul școlii, dacă va fi acceptat sau dacă va 

suferi.  

Ghidul acesta este gândit ca un sprijin pentru dumneavoastră, pentru a 

înțelege perioada debutului școlii, transformările prin care va trece copilul și 

cum îl puteți ajuta astfel încât să treacă cu bine mai departe.  
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Ce este clasa pregătitoare? 

Clasa pregătitoare reprezintă etapa care face trecerea de la grădiniţă la 

şcoală. Prin această tranziţie au loc schimbări importante, unele care sunt 

caracteristice trecerii de la grădiniţă la şcoală în general (schimbări generale), iar 

altele care sunt proprii acestei etape (schimbări specifice). 

Schimbările generale se referă la:  

- mediul fizic (școala, sala de clasă) 

- programul copilului – durata activităţilor, perioada de timp în care copilul 

este la şcoală;  

- învăţătorul / învăţătoarea 

- colegii copilului 

- reguli mai stricte 

Schimbările specifice au în vedere: 

- activităţi care au ca rezultat dezvoltarea aptitudinilor şcolare (pre-

rechizitele scris-cititului, coordonarea ochi-mână, comportament adecvat 

în situaţii specifice cum ar fi activităţile în echipă, activităţile structurate 

impuse etc.) 

-  posibilitatea de a identifica probleme de comportament sau dificultăţi de 

învăţare, fără ca acest lucru să afecteze negativ adaptarea copilului la 

şcoală. În cazul în care sunt idenficate astfel de probleme, copilul poate fi 

îndrumat spre asistenţa de specialitate. 

Atenție! Această etapă importantă din viața copilului este o etapă de pregătire 

pentru școală... nu este clasa I (nu e obligatoriu să citească cursiv, să știe să 

calculeze), nu este nici clasa 0. Zero în mintea copilului se asociază cu nimicul, e 

periculos să asociem noi, ca adulți, această perioadă de tranziție cu zero, cu 

nulitatea. Recomandarea noastră este de a evita această formulă nefericită (de 
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altfel, întotdeauna s-a numit clasa pregătitoare, clasa zero este o expresie greșit 

preluată din mass-media). 

 

Trecerea copilului la clasa pregătitoare va fi cu atât mai eficientă cu cât 

copilul va avea suficiente abilităţi, care mai apoi pot 

fi dezvoltate şi perfecţionate. Este important pentru 

copil să perceapă pozitiv experienţa trecerii de la 

etapa preşcolară la cea şcolară. 

 

 Cum îmbunătăţim abilităţile copilului pentru şcoală? 

• Începem de la o vârstă fragedă. Încurajăm curiozitatea nativă 

discutând cu copilul despre oameni, lucruri, mediul înconjurător, 

cumpărându-i cărţi, ducându-l în librării, muzee, grădini zoologice, sau 

grădini botanice. 

• Ne implicăm în viaţa lui de (pre)şcolar. Dăm atenţie mersului la 

grădiniţă, activităţilor pe care le realizează, ne interesăm ce face, cum 

relaţionează, cum învaţă, cum se descurcă. 

• Îl ajutăm să înveţe cum să se organizeze prin fixarea unui program 

bine stabilit şi adaptat vârstei, nevoilor şi activităţilor pe care trebuie 

să le desfășoare. 

• Îi amenajăm un loc special de studiu cu o masă bună de scris, scaun 

ergonomic, lumina care să-i vină din partea stângă şi toate ustensilele 

pregătite pentru studiu. 

• Îl ajutăm să-şi dezvolte memoria, imaginaţia, creativitatea, gândirea 

şi limbajul prin intermediul unor activităţi şi jocuri ca scrabble, teatru 

de păpuşi, confecţionarea de decoraţiuni etc. 
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 Ce pot face părinţii pentru a pregăti copilul pentru debutul şcolarităţii? 

• Să-l ajute să-şi dezvolte încrederea în sine 

-solicitaţi-i părerea în diferite situaţii: pentru o nouă cumpărătură, alegerea unei 

jucării, a unui film etc.  

-lăudaţi-l mai des:, îi arătaţi astfel că este iubit şi 

apreciat;  

- petreceți timp de calitate împreună (jucați-vă, 

construiți, desenați etc.)  

• Să responsabilizeze copilul dându-i diferite sarcini pe măsura capacităţilor şi 

abilităţilor lui:  

- da-ţi copilului diferite sarcini (să ude florile, să strângă masa etc.), încurajaţi-l 

să se achite de ele şi ajutaţi-l cu instrucţiuni cât mai clare şi precise, iar la sfârşit 

apreciaţi pozitiv îndeplinirea lor;  

- nu-l scutiţi mereu spunând că este prea mic, nu poate, nu se pricepe. În timp 

va crede că nu e în stare de nimic. 

- evitați să-i spuneţi că singura lui sarcină este să se joace. Copilul are nevoie să 

înveţe să se descurce singur; 

- nu renunţaţi să-i mai adresaţi solicitări doar pentru că nu se achită de acestea 

în mod corespunzător sau pentru că le faceţi dvs. mai repede sau mai bine. 

Copilul are nevoie de exerciţiu ca să înveţe. 
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• Să disciplineze pozitiv copilul pentru a respecta mai uşor regulile şcolii, 

cerinţele profesorilor, pentru a fi mai liniștit  în pauze, mai 

conştiincios. 

- copilul trebuie să respecte solicitarea unui adult/persoană 

investită cu autoritate, fie de a se opri din ceea ce face, fie de a 

face ceva anume.  

• Să-l ajute să-şi dezvolte conştiinţa de sine, empatia, abilităţile sociale şi 

managementul emoţiilor 

- copilul ar trebui să își poată controla nerăbdarea şi emoţiile negative¸ 

- e necesar să ştie că nu are voie să agreseze fizic 

sau verbal pe alţi copii, să îi ameninţe, să-i 

umilească, să se poarte urât, altfel va intra în 

conflict cu colegii sau cadrele didactice. Nu e 

suficient doar să-i explicăm, ci să transformăm această regulă într-o regulă de 

viaţă. 

• Să-l ajute să-şi dezvolte vorbirea şi vocabularul 

- repetaţi din când în când ceea ce afirmă copilul, provocând copilul la 

dezvoltarea conversaţiei;  

- citiţi-i copilului povestioare încă de la vârste fragede, chiar dacă vi se pare 

foarte mic; cereţi-i să vă spună şi el câte o poveste din cele pe care i le-aţi citit;  

- obişnuiţi-l să-şi însoţească mereu cererile cu te rog, să răspundă cu 

mulţumesc/nu, mulţumesc şi să salute. 

•      Să-l ajute să se împrietească cu cărţile 

- ideea este nu de a-l învăţa să citească ci să-l 

obişnuim cu cărţile; 
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- cumpăraţi-i cărţi şi ajutaţi-l să exploreze imaginile, să le explice, să identifice 

titlul poveştii, iar, la vârste mai mari, să identifice litere sau chiar să citească.  

- obişnuiţi să citiţi în prezenţa copilului şi să discutaţi cu copilul ceea ce citiţi;  

- aveţi răbdare cu copilul – nu-l grăbiţi, nu-l repeziţi. 

• Să-l ajute să-şi dezvolte abilităţile manuale 

- să coloreze în interiorul contururilor, 

apăsând uniform cu creionul pe hârtie;  

- să traseze bastonaşe, liniuţe, cârcei, 

acolade. Nu râdeţi şi nu-l certaţi dacă nu 

le realizează corect! 

• Să-l ajute să se împrietenească cu 

numerele 

- familiarizaţi copilul, în joacă, cu noţiuni de bază precum numere, forme 

geometrice (pătrat, cerc, triunghi etc.) cu ajutorul unor jocuri de construcţie 

îndrăgite de copii; 

- învăţaţi-l să numere cu ajutorul obiectelor şi cu ajutorul desenelor;  

- la piaţă, la bucătărie, în 

excursie, la zoo, copilul are 

nenumărate situaţii în care 

să înveţe să facă comparaţii 

cantitative (mai mult, mai 

puţin, la fel, tot, nimic, 

greu, mai greu, subţire, mai 

subţire etc.) şi să se obişnuiască cu cele mai uzuale unităţi de măsură (litru, kg, 

metru etc.) Ex. „te rog aşază câte două felii pentru mama, trei pentru tata şi una 

pentru tine.” 
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RECOMANDĂRI  

• Mergeți împreună cu copilul să vedeți şcoala, clasele, drumul spre şcoală, 

orarul, cât timp va sta la şcoală; veți afla despre pauze, despre învăţătoare şi 

despre ceilalţi colegi. Solicitați și detalii despre cum se desfăşoară o oră de curs.   

• Pregătiţi colţul de studiu – câteva rafturi unde să îşi pună în ordine lucrurile, 

măsuţa şi scaunul de lucru, veioză adecvată. 

• Evitați posibilitatea apariţiei poziției incomode şi incorecte de lucru, care duce 

la probleme de sănătate. Fiţi alături de el, adresaţi-i cuvinte frumoase, laude, 

complimente şi entuziasm pentru a-l face să se simtă bine.  

• Vorbiți cu educatoarea despre evoluția copilului, fiți deschiși la sugestii, 

întrebați ce puteți îmbunătăți până în septembrie.  

• Verificați dacă este pregătit din punct de vedere psihomotric pentru școală. 

Discutați deschis cu medicul copilului, cu  educatoarele care l-au văzut în 

colectivitate iar dacă copilul nu a împlinit 6 ani și totuși doriți să-l dați la școală, 

puteți să solicitați o consiliere cu un cadru didactic specializat de la CJRAE (sau 

cu consilierul școlar al grădiniței).  

• Pregătiți un jurnal de școală... un caiet cu coperți groase în care să notați 

amintiri, să puneți poze sau diverse suveniruri de la școală (prima zi de școală, 

primul desen, primul calificativ etc.) 

• Povestiti despre propria dv. primă zi de școală, arătați poze!   

Școala este a doua familie, dar familia este prima școală! 

SUCCES!  
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Recomandări de  CĂRȚI ILUSTRATE care pot fi citite împreuă cu copilul în 

vedrea pregătirii acestuia pentru clasa pregătitoare:  

Nr. 
 crt. 

Titlu carte Autor/-i Editură 
An 

apariție 

1 Prima zi de școală  
Berta Garcia Sabates  
Armelle Modere 

Girasol 2012 

2 De ce merg la școală?  Oscar Brenifier  DPH 2015 
3 Splat, un cotoi ca un zgâmboi  Rob Scotton  Arthur  2016 

45 Eu și doamna învățătoare   Helen Exley  
Helen Exley 
com  

2007 

6 Cum va fi la școală  Diana Mocanu Gama 2011 

7 Franklin merge la școală 
Paulette Bourgeois 
Brenda Clark 

Katartis 2017 

8 Cine a inventat școala? Emma de Woot 
Pandora 
Publishing 

2018 

9 Max merge la școală   
Christian Tielmann 
Sabine Kraushaar  

DPH 2018 

10 
Școala de bunemaniere a lui Miss 
Molly 

James Maclaine Litera 2019 

11 
Tot ce trebuie să știi înainte să 
începi școala 

Felicity Brooks Niculescu 2019 

12 
Ce-mi place cel mai mult la școala 
mea 

Trace Moroney Litera 2019 

13 Cărticica succesului la școală  Sophie Giles Corint  2018 

14 De ce școala este importantă? Sophie Belier DPH 2019 

15 Gata de școală! Gândire creativă / Gama 2019 

16 Mama se teme de școală 
Sandra Nelson 
Caroline Ayrault 

Univers 2019 

17 Pot să-l iau pe Dragonaș la școală? Tine Robbe  Univers  2018 

18 Micul NOI la școală Daniela Kunkel Univers  2019 

19 Bufnițel și prima zi de școală  
Debi Gliori 
Alison Brown  

Pandora M 2019 

20 
Zebra care nu voia să meargă la 
școală 

Christine Beigel 
Herve Le Goff 

Univers 2020 

21 Școala de lupi Caroline Roque Aramis 2020 

22 Conni merge la școală   
Liane Schneider 
Ewa Wenzel-Burger  

Casa 2019 

23 Murdărici merge la școală 
Peter Bently 
Simon Mendez 

Litera  2017 

24 Primele mele cuvinte despre școală Holly Bathie UEG  2020 

25 
Lupușorul Lou la școala puilor de 
lup  

Antoon Krings 
Pandora 
Publishing  

2020 

26 O pasăre pe umărul meu Sibylle Delacroix 
Pandora 
publishing 

2019 
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Cum este la clasa pregătitoare? 

- ce spun copiii din clasa pregătitoare -  
-  

  La clasa pregătitoare este foarte frumos. 

Primim buline şi învăţăm să fim ordonaţi şi 

cuminţi. Învăţăm şi religie şi engleză şi şah. 

(Antonia, 6 ani). 

 

La clasa pregătitoare este simplu... şi 

avem şi vacanţe. Nimic nu e prea greu. 

Şi avem şi jucării; nu în toate clasele la 

şcoală sunt jucării, numai la noi, la 

clasa pregătitoare.  (Maia, 6 ani). 

 

Mie îmi place foarte mult în clasa pregătitoare. 

Acum sunt la școală pentru că am crescut. Aici 

învăț lucruri mai greluțe decât la grădi, dar sunt 

simple, că ni le explică doamna.  (Radu, 7 ani). 

 

 


