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I. Introducere 

 
Şcoala deschide copilului o lume nouă, o lume în care semnele, simbolurile structurează 

un limbaj propriu unei comunităţi: comunitatea şcolară. Copilul, ca membru al comunității 
școlare, se poate descoperi pe sine dincolo de graniţele familiei din care face parte. Şcoala apare 
astfel ca un important mediu de socializare, ca un tărâm magic al conceptelor şi ca un spaţiu al 
cunoaşterii şi formării de sine.  

Tărâmul şcolii însă este unul mult diferit de cel al familiei, al grădiniţei, dar şi de cel al 
comunităţii în general. Aici sunt reguli şi repere specifice pe care copilul nu le poate intui şi nu şi 
le poate asuma, de aceea perioada de acomodare devine foarte importantă. Adesea, de felul în 
care petrecem copilul către lumea școlii, depinde și interesul lui pentru aceasta, bucuria de a se 
implica și disponibilitatea de a aloca timp pregătirii şcolare, toate cu efect asupra succesului 
școlar. 

Şcoala însăşi îşi schimbă reperele de la un ciclu la altul, ceea ce face necesară o nouă 
adaptare. Cu fiecare nou ciclu, copilul care se ştia mare şi cunoscător cu un an înainte o ia de la 
capăt cu o perioadă de „boboc” în care trebuie să descopere reguli şi norme de comportament 
social.  

Orice schimbare de mediu necesită efort de adaptare din partea omului. Schimbările 
fundamentale (nașterea, căsătoria și moartea) în jurul cărora gravitează existența omului 
împrumută ceva din dificultatea lor tuturor schimbărilor de mediu cu care se confruntă omul, au 
o încărcătură inițiatică în care se impune nevoia unui sprijin atent.  

Raportându-ne doar la acele schimbări întâlnite în drumul către viața activă social, 
descoperim treptele de școlaritate: intrarea la grădiniță, la școala primară, la gimnaziu, la liceu, 
la facultate, în câmpul muncii. De fiecare dată omul se confruntă cu noi repere care par mult 
diferite de cele la care se raportase până atunci. La nivelul oricărei treceri apare un dezechilibru 
dat de renunţarea la ceva cunoscut şi trecerea într-un spaţiu saturat de necunoscut. Aici devin 
esenţiale elementele de stabilitate, de continuitate, ceea ce se păstrează şi-i poate da omului 
sentimentul de siguranţă de care are nevoie pentru adaptare. 

În cercetarea noastră, ne-am preocupat doar de investigarea trecerilor din cadrul 
învăţământului obligatoriu: intrarea la şcoala primară şi în gimnaziu, deși interesante sunt toate 
celelalte treceri (de intrarea la grădiniță ne-am ocupat într-o cercetare anterioară, dar și 
următoarele schimbări ar putea fi investigate în viitor).  

În cadrul proiectului am încercat să descoperim care sunt elementele de stabilitate care ar 
putea face mai simple trecerile copilului de la un nivel de educaţie la altul (în învăţământul 
obligatoriu), care sunt schimbările de esenţă în trecerile de nivel şi cum am putea noi ca părinţi, 
cadre didactice, decidenţi în educaţie, să pregătim copilul pentru o cât mai bună adaptare.  

Studiind dificultăţile de adaptare pe care le are copilul la intrarea la şcoala primară și în 
gimnaziu, putem descoperi și pârghiile care ne sunt la îndemână ca părinți, cadre didactice și 
decidenți în educație pentru a putea sprijini eficient copilul în efortul lui de adaptare. De aceea, 
cercetarea din acest an va constitui o bază pentru elaborarea, în anul următor, a patru ghiduri 
adresate părinților și cadrelor didactice menite să-i sprijine pentru a face copiilor mai lină 
trecerea spre școala primară și spre gimnaziu. 

Dificultatea acomodării copiilor cu școala ține de mărimea distanţei dintre viaţa şcolii şi 
cea a familiei, a comunităţii şi a copilului. Problema echilibrării acestei distanțe pentru ca ea 
totuși să poată fi parcursă, iar școala să aibă o relevanță pentru societatea din care face parte 
şi-au pus-o numeroşi pedagogi de care ţinem seama atunci când gândim un sistem de educaţie 
contemporan, atunci când vrem să descoperim modalităţi de acomodare a copilului în cadrul 
mediului şcolar.  

J. J. Rousseau remarca distanţa prea mare dintre mediul social şi cel natural şi de aceea 
pentru educaţia copilului până la pubertate vede necesară retragerea lui din lume. El consideră 
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necesară o educaţie individualizată a copilului aflat în permanent contact cu mediul natural. La 
acest mediu trebuie să se adapteze copilul și abia la pubertate, când se va fi descoperit suficient, 
poate suporta influenţe sociale fără ca acestea să devină nocive. Astfel, după Rousseau intrarea 
la şcoală ar trebui să se facă abia după 12 ani, ceea ce ar corespunde cu gimnaziul nostru. 

E. Durkheim, dimpotrivă, arată cum şcoala ar trebui să fie subordonată nevoilor sociale în 
care trăieşte copilul şi pentru acestea ar trebui să-l pregătească. Aici îndemnul este de a 
structura şcoala asemeni comunităţii sociale care o susţine şi cu deschidere către aceasta. Şcoala 
ar trebui să fie o instituţie gestionată de către părinţi şi care să împartă spaţiul cu întreaga 
comunitate din jurul său.  

Ellen Kay ne aminteşte că scopul şcolii este de a sprijini educativ copilul şi că întreg 
procesul de educaţie în jurul nevoilor lui ar trebui să se centreze. Poziţionarea copilului în 
centrul educaţiei ar face ca întreg procesul să i se adreseze lui, deci dificultatea de adaptare nu 
ar mai fi suportată de către copil, căci şcoala ar trebui să aibă o ofertă personalizată care să i se 
potrivească. Aici adaptarea ar fi a şcolii în funcţie de nevoile de dezvoltare ale copilului. 

J. Dewey gândeşte şi el o adaptare a şcolii la nevoile generice, sociale ale copilului. Astfel 
şcoala ar trebui să fie asemeni unei familii în care copilul să-şi petreacă viaţa, să-şi trăiască 
momentul fiecărei vârste. Adaptarea copilului la şcoală este redusă la adaptarea socială. 
Comunitatea şcolară nu poate fi altcumva decât similară unei comunităţi familiale unde copilul 
se simte ca şi acasă. Şcoala ar trebui să se modifice pentru a fi „ca viaţa”, iar copilul să înveţe 
„făcând”.  

Ivan Illich constată un decalaj prea mare între nevoia de educaţie a omului şi oferta 
şcolară şi de aceea lansează zguduitoarea idee a „deşcolarizării societăţii”, idee tot mai 
vehiculată în prezent. El propune o adaptare a întregii societăţi la nevoia de formare a copilului 
pentru care imaginează un parcurs arborescent, total individualizat, mentorial.  

Pedagogii contemporani par a fi preluat toate aceste dispute istorice şi se află într-o 
dilemă a armonizării:  

 ca ideal ne-am fixat ceea ce numim „o societatea a cunoaşterii”, dar conştientizăm ce 
şchioapă ar fi o educaţie strict intelectuală lipsită de tratarea copilului ca întreg; 

 invocăm aproape magic „centrarea pe copil” a educaţiei, dar nu putem renunţa la 
centralitatea disciplinelor în făurirea programelor şi nici la centralitatea profesorului în şcoală 
şi clasă; 

 gândim o legare a cunoştinţelor teoretice de aplicaţiile practice, dar nu pornim de la 
experienţele vii ale copilului asupra cărora i-am putea îndemna să reflecteze; 

 înţelegem educaţia ca un proces al devenirii libere, dar folosim metode de constrângere, de 
manipulare, de etichetare; 

 ne reprezentăm educaţia ca pe o devenire individualizată, dar parcă nu o putem concepe fără 
comparaţie şi concurenţă între copii, fără standarde unice constituite în funcţie de reperele 
unei discipline raportate la un tip de copil (elevul mediu).  

Când este o atât de mare contradicţie între idealurile noastre, între scopuri şi mijloace, 
între teorie şi practică, sigur că şi strategia de acomodare a copilului nu poate să nu fie afectată.  

Sunt condiţii generale de suferinţă a şcolii ca instituție în raport cu care, în cadrul 
cercetării, nu ne putem asuma decât sarcini mai puţin ideale, dar care să poată avea măcar un 
mic impact:  

 identificarea dificultăţilor pe care le întâmpină copilul la intrarea în şcoală şi gimnaziu; 

 descoperirea elementelor de continuitate din cadrul acestor schimbări; 

 stabilirea unei strategii de sprijin pentru o mai bună acomodare a copilului cu schimbările pe 
care şcoala le presupune. 

Cercetarea noastră poate servi pentru construirea unei strategii de acomodare a copilului 
cu schimbările din şcoală care să se adreseze distinct mai multor factori de sprijin ai copilului: 
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 părinţilor care, dacă înţeleg particularităţile de vârstă ale copilului, nevoile lui de dezvoltare şi 
cerinţele pe care le are şcoala, îl pot sprijini pe copil pentru o mai bună adaptare la intrarea la 
şcoală dar şi pentru trecerea la gimnaziu; 

 cadrelor didactice care, înţelegând ce se petrece cu copilul şi ce nevoi are el, ar putea să-şi 
adapteze cerinţele pentru realizarea unei treceri line; 

 decidenţilor care ar putea să deschidă mai mult şcoala către viaţa reală a comunităţii, către 
realitatea copilului şi către practicile sociale. 

De aceea, în cadrul cercetării, ne-am orientat către cunoaşterea situaţiei reale și actuale 
din şcoala contemporană (din mediul rural și urban) pentru a descoperi resursele pe care le 
deține ea pentru o ameliorare a situației cu soluții care să i se potrivească, care să vină din 
interiorul ei și nu din afară ca niște construcții artificiale lesne de ignorat.  
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II. Metodologia cercetării 

 
Cercetarea de față este de tip calitativ și s-a desfăşurat pe parcursul anului 2012 

(1.01.2012 – 30.12.2012), în mai multe şcoli din ţară, atât din mediul urban cât şi din mediul 
rural. 

Fără pretenţia de a acoperi toate zonele ţării, am încercat culegerea de date prin interviu 
din mai multe judeţe: Bucureşti, Constanţa, Ialomiţa, Prahova, Timiş. 

1. Scop şi obiective ale cercetării 

Scopul cercetării a fost de a oferi o bază pentru asigurarea unei acomodări favorabile a 
copilului cu școala primară și cu gimnaziul.  

În cadrul proiectului ne-am propus să descoperim dificultățile pe care le întâmpină copiii 
în trecerile de nivel ale învățământului obligatoriu, pentru a găsi căi de sprijin potrivite cu școala 
contemporană, la îndemâna părinților și cadrelor didactice, în vederea unei treceri line a 
copilului la urmatorul ciclu de învăţământ, şi pentru a oferi repere şi instrumente pedagogice în 
vederea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice în domeniul educaţiei morale şi 
afective. 

În susţinerea acestui scop principalele noastre obiective au fost: 

 identificarea problemelor și dificultăților actuale pe care le întâmpină copiii la intrarea în 
școala primară și în gimnaziu; 

 identificarea aspectelor problematice în gestionarea acestor dificultăți de către părinți, cadre 
didactice, conducerea școlii și decidenți; 

 investigarea modului în care profesorii îşi înţeleg rolul de a sprijini o bună acomodare a 
copiilor cu trecerile de nivel în învățământul obligatoriu;  

 formularea unor recomandări psihopedagogice pentru ameliorarea acomodării și gândirea 
unor soluții pentru asigurarea unei bune adaptări a copilului cu ocazia trecerilor de nivel, 
soluţii care să fie posibile cu resursele existente și fără schimbări prea mari în reprezentările 
comunității școlare. 

2. Metode utilizate în cercetare 

Metodele utilizate în cadrul cercetării noastre sunt cele potrivite cercetării calitative: 
a) Analiza documentelor 

 au fost studiate documente ale literaturii de specialitate privind specificul dezvoltării 
copilului, privind direcțiile clasice în pedagogie pentru înțelegerea menirii școlii, privind 
modalități contemporane de deschidere a școlii către nevoia copilului și a comunității din 
care face parte; 

 au fost parcurse documente normative privind intrarea copilului în școala primară și gimnaziu 
(legi, metodologii de aplicare, programe şcolare).  
b) Cercetare exploratorie 

În cadrul acesteia am iniţiat contacte cu educatoarele, învăţătoarele, profesorii de 
gimnaziu, părinţi şi copii pentru a vedea în mod cât mai direct: 

 care sunt problemele cu care se confruntă copiii la intrarea în școala primară și în gimnaziu; 

 cum înțeleg cadrele didactice să pregătească momentele de trecere și să susțină acomodarea 
copiilor care se confruntă cu schimbările trecerii dintr-un nivel de învățământ în altul; 

 ce abordare au părinții privind pregătirea și sprijinirea copiilor care intră într-un nou ciclu de 
educație. 

Pentru aceasta am realizat interviuri cu educatoare, învăţătoare, profesori, părinţi, copii.  
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Interviurile au fost aplicate: 

 în grădiniţe la gupa pregătitoare (ca interviuri de grup cu educatoarele şi părinţii); 

 în şcoli la clase pregătitoare (ca interviuri de grup cu învăţătoarele şi părinţii), în clase I (ca 
interviuri de grup cu învăţătoarele şi părinţii), la clase de a IV-a (ca interviuri de grup cu 
învăţătoarele, părinţii şi, opţional, răspunsuri scrise ale copiilor) şi la clase de a V-a (ca 
interviuri de grup cu profesorii, cu copiii şi cu părinţii). 

Principalul instrument utilizat pentru culegerea datelor au fost ghidurile de interviu 
pentru grup (acestea se află în anexele de la finalul prezentului raport). 

3. Populaţia ţintă 

Cercetarea de teren a vizat: 

 profesori de gimnaziu care predau la clasa a V-a din instituţii de învăţământ din ţară; 

 profesori pentru învățământul primar care predau la clasa pregătitoare, la clasa I și la clasa a 
IV-a în timpul desfășurării cercetării; 

 educatoare care predau la grupa pregătitoare sau la grupa mare; 

 părinți ai copiilor de grupă mare sau pregătitoare din grădiniță, ai copiilor de clasă 
pregătitoare sau de clasa I; ai copiilor de clasa a IV-a și ai copiilor de clasa a V-a; 

 copii de clasa a IV (opțional) și de clasa a V-a 
Cadrele didactice, părinții și copiii respondenți au fost selectaţi dintre voluntari, fie de 

către directorul școlii care a găzduit cercetarea, fie de către operatorul nostru de interviu. 
Interviurile analizate provin atât din mediul rural, cât şi din cel urban, din școli care au 

învățământ numai dimineața și din școli unde se învață în mai multe schimburi. 

4. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul cercetării 

Activităţile în cadrul acestei teme de cercetare au fost documentarea, analiza teoretică 
și cercetarea de teren. 

În cadrul cercetării de teren s-au impus următoarele acțiuni: 

 documentare (analiza bibliografiei de specialitate şi a datelor obţinute în cercetări anterioare 
şi care prezintă interes pentru tema în cauză; analiza programelor şcolar și a legii educației); 

 elaborarea instrumentelor de lucru; 

 realizarea interviurilor; 

 prelucrarea datelor de cercetare; 

 elaborarea raportului de cercetare. 

5. Beneficiari ai cercetării 

Rezultatele investigaţiilor şi propunerea de activităţi de susţinere a adaptării copiilor cu 
trecerile de nivel din învăţământ sunt de interes pentru factorii de decizie, pentru cadrele 
didactice, pentru părinţi și pentru toţi cei ce pot susţine copilul. 

Copiii, familiile şi societatea, în ansamblu, pot fi beneficiari ai cercetării, în perspectiva 
iniţierii unor măsuri şi acţiuni de sprijin pentru acomodarea copilului cu trecerile de nivel. 

6. Principalele produse ale cercetării 

Principalul rezultat al cercetării este: raportul de cercetare. Pe baza acestuia, în anul 
următor, vor fi elaborate ghiduri de sprijin pentru părinţi şi pentru profesori care să poată 
descoperi mai lesne soluții de a susține copilul în efortul lui de adaptare la trecerile de nivel. 

Raportul de cercetare are recomandări şi concluzii care pot fi utile decidenților, cadrelor 
didactice și părinților.  
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Acomodarea copilului 
cu trecerile de nivel din învăţământul obligatoriu 

 
Cercetarea noastră a încercat să evidențieze care sunt principalele căi de adaptare ale 

copilului la mediul școlar când se confruntă pentru prima dată cu el (în clasa I sau în clasa 
pregătitoare), dar și când intră în gimnaziu (în clasa a V-a). Ne-a interesat ce trăiește copilul în 
aceste etape de schimbare, cum este el ajutat în familie și cum îl sprijină școala. 

 

III. Ciclul primar – date ale prelucrării calitative  

Prin intermediul cercetării de faţă ne-am propus să aflăm părerea părinţilor, a 
educatoarelor, învăţătoarelor şi, indirect, părerea copiilor despre debutul şcolar, despre 
adaptarea cu noul statut, acela de şcolar, despre elementele de continuitate şi discontinuitate 
dintre grădiniţă şi şcoală.  

1. Acomodarea copilului cu școala 

Intrarea copilului la școală reprezintă o etapă importantă, atât pentru acesta, cât și pentru 
familia sa. Adaptarea școlară presupune trecerea copilului de la mediul preșcolar, cu 
caracteristicile sale, la mediul școlar. Astfel, caracteristicile noului mediu vor fi interpretate prin 
raportarea la mediul anterior. Odată cu debutul școlarității, copilul intră în contact cu 
învățătoarea/ învățătorul, cu noi colegi, cu reguli și cerințe noi.  

1.1. Schimbare, provocări, dificultăţi  

Într-o primă etapă a cercetării, în lunile mai–iunie, au fost intervievaţi părinţii copiilor care 
urmau să înceapă şcoala, fie ca elevi de clasă pregătitoare, fie ca elevi de clasa I şi educatoarele 
de grupe terminale. Cea de-a doua etapă a cercetării, octombrie–noiembrie 2012, a vizat, 
practic, acelaşi segment de respondenţi, de data aceasta în postura de părinţi ai copiilor care au 
intrat în clasa pregătitoare/ întâi şi, în plus, învăţătoarele care predau la una dintre cele două 
clase. Astfel, am avut posibilitatea realizării unei comparaţii între aşteptările respondenţilor 
intervievaţi şi realitatea cu care s-au confruntat. De asemenea, am putut analiza în paralel 
percepţiile cu privire la debutul şcolarităţii avute de educatoare, pe de o parte şi învăţătoare, pe 
de altă parte. 

O întrebare comună pentru toate categoriile de respondenţi le solicita să prezinte 
posibilele schimbări cu care se vor confrunta copiii la începutul şcolii şi ce efecte au acestea 
asupra acomodării cu viaţa de şcolar. 

Părinţii copiilor de grupa mare/ pregătitoare au fost întrebaţi la ce se aşteaptă copilul lor 
de la şcoală. Considerându-i prea mici ca să aibă deja aşteptări, mulţi dintre părinţi sunt de 
părere că cei mici nu sunt foarte conştienţi de ceea ce îi aşteaptă şi, prin urmare, nu au nicio 
aşteptare. De asemenea, părinţii, în special cei care au copii care vor intra în clasa pregătitoare, 
şi-au manifestat neîncrederea în sistemul de învăţământ românesc, datorită numeroaselor 
schimbări din ultimii ani la nivelul acestuia. 

În încercarea noastră de a surprinde existenţa unor acţiuni/ activităţi care să asigure 
continuitatea între cele două niveluri de învăţământ, preşcolar şi primar, atât educatoarele, cât 
şi învăţătoarele au fost întrebate dacă este importantă colaborarea grădinţă–şcoală şi care sunt 
activităţile realizate în colaborare.  

1.1.1. Schimbare, provocări, dificultăţi anticipate 

Pentru a surprinde, pe de o parte schimbările, provocările şi dificultăţile anticipate, iar pe 
de altă parte în ce măsură se vor acomoda copiii cu începerea şcolii, am intervievat părinţii care 
aveau copii în clasa mare/ pregătitoare, precum şi educatoarele de la aceste grupe. Atât părinţii, 
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cât şi educatoarele au fost deschişi spre dialog şi chiar mulţumiţi de faptul că au ocazia să îşi 
spună părerile, în special pe cele legate de introducerea clasei pregătitoare în învăţământul 
obligatoriu. 

Datorită introducerii clasei pregătitoare în şcoli, avem de-a face cu două tipuri de reacţii, 
cele care se referă la aşteptările legate de clasa I, care sunt opinii bine conturate și moderate, 
deoarece respondenţii ştiu exact la ce să se aştepte, fie pentru că au avut copii care au trecut 
prin această clasă, fie că ei înşişi au trecut prin această clasă la un moment dat sau pur şi simplu 
pentru că existenţa acesteia este „ împământenită”; şi cele care vizează clasa pregătitoare, care 
este o noutate pentru sistemul de învăţământ românesc. Neliniştea părinţilor este de înţeles, 
dat fiind faptul că, la momentul realizării interviurilor, se ştiau foarte puţine lucruri despre 
această schimbare, iar informaţiile şi controversele pe baza acestei clase nu au fost în măsură 
să-i liniştească. Nici reacția educatoarelor nu poate fi criticată, deoarece acestea au simţit că li 
s-a făcut o nedreptate luându-li-se o clasă din grădiniţe, mai ales că, din punctul lor de vedere, 
această schimbare este făcută mult prea în pripă şi nu s-a implementat treptat, pe o perioadă 
mai lungă de timp, astfel încât să permită tuturor celor implicați să se acomodeze cu aceasta.  

Aşteptările copiilor, din perspectiva părinţilor  

Dată fiind vârsta copiilor care intră la clasa pregătitoare/ întâi, am optat pentru aflarea 
părerilor, a așteptărilor, a reprezentărilor acestora față de școală prin intermediul părinților. 
Atitudinea copiilor față de școală este în mare parte influențată de persoanele din jurul lor: 
părinți, frați mai mari, educatoare, colegi, prieteni etc.  

Cei mai mulți părinți sunt optimiști cu privire la debutul școlarității copiilor lor. Aceștia 
sunt de părere că „este mai bine să aibă o imagine pozitivă şi o aşteptare bună decât să se 
teamă”, și chiar ei înșiși sunt încrezători în buna adaptare a copiilor, pe care îi consideră „bine 
pregătiți”. Această pregătire are în vedere, în special, pregătirea intelectuală a copilului și mai 
puțin pe cea afectivă „Am avut şi doamne educatoare foarte bune, când copiii au învăţat aşa de 
multe, încât au atins deja plafonul de pregătire pentru şcoală… Ei învaţă şi rugăciuni şi li se spune 
semnificaţia, li se dă informaţia despre acestea” (părinte, Dumbrava, Prahova). 

Sunt părinți care, deși sunt speriați de această schimbare din viața copilului, încearcă să 
nu transmită neliniștile lor copilului. Astfel că, din interviuile realizate cu părinții, putem încadra 
așteptările copiilor cu privire la începerea școlii în următoarele categorii: 

 Aşteptări pline de încredere în ceea ce îi așteaptă la școală. Din spusele părinților, copiii 
sunt dornici să înceapă școala, sunt interesați și curioși să afle lucruri noi, așteaptă cu nerăbdare 
să își întâlnească învățătoarea și colegii.  

Cunoașterea învățătoarei/ învățătorului încă din perioada grădiniței, interacțiunea cu 
aceștia și desfășurarea unor activități comune joacă un rol esențial în acomodarea copilului cu 
mediul școlar. Copiii sunt mai conștienți de ceea ce îi va aștepta în clasa pregătitoare/ întâi. „Îşi 
ştie învăţătoarea, a văzut cum arată şcoala, clasa. Ştie că va învăţa să scrie, să socotească, e 
foarte nerăbdător, crede că o să-i placă mai mult decât la grădiniţă” (părinte, Timiș). 

Atitudinea copiilor față de școală este, de asemenea, influențată și de colegii de la 
grădiniță „Se bucură, nu sunt speriaţi, toţi vor, se influenţează unii pe alţii” (părinte, Timiș). 

Așteptările copiilor sunt legate de propria prestație școlară, („Vrea să aibă numai 10, nu 
ştiu de la cine a aflat, probabil bunicii i-au spus aşa. Dar acum este FB, în orice caz se vede luând 
cea mai bună notă”), de persoanele care se vor ocupa de ei și de ceea ce se va întâmpla în noul 
mediu. Aceștia speră că relațiile lor cu doamna învățătoare vor fi o prelungire a celor avute cu 
doamna educatoare: „se aşteaptă ca învăţătoarea să fie ca educatoarea, să-i strângă în braţe pe 
toţi” (părinte,Timiș). De asemenea, se așteaptă să lege noi prietenii cu viitorii colegi, dar, mai 
ales, să învețe lucruri mai interesante, care să îi ajute, simt nevoia să fie/ devină autonomi, 
responsabili și demni de a fi luați în seamă de către cei din jur (adulți sau copii). „S-au plictisit la 
grădiniţă, vor ceva mai serios, vor să crească, să se simtă mai mari, mai importanţi”, li se pare că 
şcoala este ceva care le va da mai multă „independenţă”, chiar dacă ei nu o conceptualizează 
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astfel, „îşi doresc să meargă singuri, pe jos” (părinte, Timișoara). Deja copiii s-au plictisit să stea 
la grădiniță, simt nevoia firească să evolueze, să se dezvolte, simt că trebuie și că pot face mai 
multe: „Copilul vrea să ajungă mai repede la şcoală, vrea alte activităţi, astea de la grădiniţă îi 
par acum insuficiente” (părinte, Prahova). Sunt dornici să citească, să învețe să scrie, astfel încât 
„… să-i scrie scrisori lui Moş Crăciun fără ajutor” (părinte, București), să socotească, să înveţe „… 
despre tot ce i s-a povestit că va învăţa de către doamna educatoare, de către părinţi şi de 
prietenii mai mari” (părinte, București). 

 Unii dintre copii chiar simt nevoia să se identifice cu statutul de școlar, așteptând cu 
nerăbdare să îmbrace uniforma de elev, uniformă devenită un simbol al trecerii într-o nouă 
etapă a vieţii lor. De asemenea, aceștia așteaptă, își doresc să poarte ghiozdanul, să aibă penar 
sau caiete.  

Cei mai mulți dintre copii se simt pregătiți pentru începerea școlii și au nevoie de 
schimbările pe care le aduce aceasta.   

 Aşteptări marcate de îngrijorare, de incertitudine, derută sau rezervate față de 
cerințele școlii. Sunt destul de frecvente situaţiile în care se manifestă ,,reacţii de respingere 
şcolară” chiar din primele zile, atitudini emoţionale negative ale copilului faţă de activitatea 
şcolară, instabilitate relaţională, uneori chiar înainte de primul său contact cu şcoala. Multe din 
aceste manifestări sunt cauzate de influenţe ale mediului de provenienţă (părinţi, fraţi mai 
mari): „Copiii mai mari îi sperie: vai, ce greu e la școală!” (părinte, Constanța), „se aşteaptă la 
greutăţi, are puţină frică să nu-i fie prea greu; dar cred că noi îi insuflăm aceste sentimente” 
(părinte, București), sau aceste manifestări pot să apară datorită aversiunii faţă de preocupările 
şcolare. 

Copiii se tem cel mai mult de un eventual eșec școlar, de faptul că nu vor reuși să se ridice 
la nivelul așteptărilor celor din jur (cadre didactice, părinți): „Fata mea nu vrea la școală. Nu știu 
de ce, cred că îi este frică. Este foarte timidă” (părinte, Constanța), „îi este teamă că nu o să facă 
față cerințelor de la școală (scrisul, cititul)” (părinte, Ialomiţa). 

Această teamă a copiilor față de școală își poate găsi explicația în preocuparea unor familii 
de a-l învăţa pe copil, forţat şi uneori greşit, să scrie, să citească, să socotească, folosindu-se 
procedee inadecvate din punct de vedere metodic. În schimb, un rol deosebit îl are învățătorul, 
în asigurarea condițiilor optime pentru ca momentul intrării copilului în școală să constituie un 
cadru afectiv deosebit și, în continuare, prin modul cum este organizat programul zilnic, cum 
este concepută fiecare lecție, prin modalitățile de evaluare a performanțelor elevilor, acesta 
permite să se instaureze o atitudine pozitivă față de îndatoririle de elev, față de școală. 

Alte motive de respingere a școlii sunt cele legate de rigoarea și de regulile acesteia: Copiii 
își doresc să nu fie ținuți foarte mult în bancă, să se poată ridica din bancă sau să părăsească sala 
de clasă ori de câte ori simt nevoia.  

 Aşteptările realiste, echilibrate aparțin acelor copii care au o imagine bună despre sine 
și despre ceea ce pot face, sunt aceia care știu din diverse surse, în general de la frații mai mari, 
care sunt posibilele provocări și dificultăți cu care se vor confrunta la școală și nu se tem de 
acestea: „Copilul meu ştie că va fi mai puţină joacă, mai puţină libertate şi că va avea de făcut 
teme, trebuie să înveţe, să fie disciplinat” (părinte, Timiș), „se așteaptă să aibă de scris, de 
învățat, de citit, deci în final, are o răspundere” (părinte, Ialomiţa).  

 Așteptări marcate de indiferenţă, lipsă de preocupare pentru debutul școlar se observă, 
conform spuselor părinților, fie în cazul copiilor care sunt prea mici pentru a merge la școală, fie 
în cazul celor care nu au fost pregătiți pentru această trecere. Părinții nu au purtat discuții cu 
copiii lor nici pentru a afla ce așteptări au aceștia de la școală, nici nu le-au spus ce înseamnă 
școala, considerând că această etapă este ceva firesc, natural, prin care toți au trecut, fără nicio 
pregătire prealabilă: „Băiatului meu nu-i e teamă deloc, cred că nici nu ştie ce-l aşteaptă. De 
fapt, nici noi nu l-am zăpăcit, l-am lăsat aşa de capul lui, lasă că vede el; şi o să se descurce bine, 
n-am nicio teamă în privinţa asta, aşa cum ne-am descurcat şi noi la vremea noastră. (părinte, 
București) „nu ştie ce înseamnă, nu îşi dă seama de pe acum cum va fi, îşi închipuie că va fi la fel 
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ca acum” (părinte, Timiș). Acești copii chiar își doresc să nu înceapă școala, iar totul să rămână 
neschimbat: „nu are nicio așteptare pentru începerea clasei I, în schimb este tristă că începe 
vacanța și nu mai vine la grădiniță” (părinte, Ialomiţa). 

Aşteptările părinţilor  

Din răspunsurile celor intervievați ne-am putut da seama, că nu doar copiii, ci chiar și 
părinții au propriile așteptări legate de începutul școlii. Din punctul acestora de vedere, 
principala sarcină a școlii este aceea de a accesibiliza informațiile transmise copiilor, de a motiva 
copilul, de a-l face pe acesta să fie interesat să învețe și să vină cu plăcere la școală. De 
asemenea, își doresc învățători care să își dea interesul pentru copii: „Mi-aș dori un învățător 
care să-și dea interesul pentru ei” (părinte, Constanța), care să le ofere copiilor șansa de a avea 
un viitor mai bun. Părinții nu și-au pierdut complet încrederea în sistemul de învățământ și încă 
acordă școlii un rol important în asigurarea unui anumit statut social copiilor. Această percepție 
despre școală este mult mai des întâlnită în mediul rural, acolo unde cadrele didactice fac parte 
din comunitate, sunt mai apropiate de oamenii din sat și sunt mai apreciați de către aceștia: „la 
țară se învață mai multă carte. Depinde mult cum pornești” (părinte, Constanța). Și, totuși, 
datorită salariilor mici și a navetei pe care sunt obligate să o facă unele cadre didactice preferă 
să își caute un post în alte localități, de preferat în mediul urban. De acest fenomen sunt 
conștienți și părinții care își manifestă îngrijorarea pentru schimbarea frecventă a învățătorului 
de la clasă. 

Pe de altă parte, sunt și părinți speriați, dezamăgiți de faptul că nu știu care va fi parcursul 
școlar al copilului lor – „sunt atât de multe schimbări în sistemul de învățământ românesc încât 
totul este incert” (părinte, Ialomiţa, rural), „acum, trebuie să recunoaştem că nu prea ştim noi, ca 
părinţi, ce-i aşteaptă şi, de fapt, suntem mai speriaţi decât ei, care nu par să dea mare 
importanţă acestei schimbări” (părinte, București). Aceștia consideră că cei mici nu sunt încă 
pregătiți pentru școală, în special cei care intră în clasa pregătitoare și care vor fi puși în fața 
unui nou mediu, diferit de cel de la grădiniță. Există însă și părinți care sunt de părere că, 
datorită societății în care trăim, copiii sunt mult mai dezvoltați decât cei din Occident: „copiii din 
Occident sunt mai copilăroşi, mai lejeri decât ai noştri. Consider că în societatea noastră este 
foarte dificil să faci abstracţie de unele lucruri – e o dezvoltare precoce – ştiu, adică, destule 
despre sex” (părinte, Ialomița). 

Cum este și firesc, părinții își doresc pentru copiii lor un mediu sigur de învățare, care să îi 
motiveze, să îi stimuleze să învețe. Părinţii vor mai multe opţionale, ateliere, vor ca cei mici să 
înveţe lucruri practice, care să le folosească pentru integrarea în societate, pe piaţa muncii. „Noi 
vrem să facem și pictură, și o limbă străină. E talentată și e păcat să nu sprijini copilul, dacă el e 
interesat și vrea să facă. Am vrea să facem aici, oricum plătești, dar să se facă aici, să se facă în 
cadrul școlii. Nu pentru toți, doar pentru cei care-și doresc și care își pot permite” (părinte, 
Constanța). Din răspunsurile celor intervievați, se poate observa dorința părinților de a fi tratați 
ca parteneri egali de către școală, de a li se permite să se implice mult mai mult în viața școlii (să 
li se ceară părerea, să aibă posibilitatea reală de a alege opționalele pentru copiii lor, să participe 
la activitățile școlii etc.) 

Criterii de alegere a școlii, a clasei și a învăţătoarei 

Deoarece părinții își doresc un debut școlar bun pentru copiii lor, aceștia au mai multe 
criterii de alegere a școlii în care vor învăța cei mici. Astfel, dintre criteriile menționate de 
respondenți amintim: 

 apropierea de domiciliu este unul dintre criteriile de alegere a școlii de către părinți, 
atât pentru a nu „chinui” copilul cu naveta prin oraș, cât și pentru a le veni mai ușor să ducă și să 
își ia copilul de la școală. Aceștia sunt de părrere că nu are importanță la ce școală se va duce cel 
mic, atâta timp cât îi place și învață bine: „dacă îl duce capul, îl duce și aici, și oriunde. Mă bucur 
că aici este sub ochii mei” (părinte, Constanța). Faptul că școala se află în apropierea casei le 
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permite părinților să își supravegheze mai bine copiii. Au existat părinți care au afirmat că au 
înscris copilul la o școală apropiată de locuința bunicilor care se vor ocupa de acesta în primii ani 
de școală. În acestă situație se regăsesc, în special, familiile care locuiesc în mediul urban, unde 
ambii părinți au slujbe solicitante și consumatoare de timp, și mai puțin cele din mediul rural. 
Aceeași categorie de părinți alege școala și în funcție de serviciul lor, astfel încât să poată le fie 
mai ușor să ajungă la copiii lor atunci când este nevoie sau să poată lua legătura mai ușor cu 
cadrele didactice de la clasa copilului; 

 recomandarea venită din partea unor persoane de încredere. Acestea pot fi părinții care 
au avut copiii la o anumită școală și au o părere bună despre aceasta, educatoarele de la grupă 
care au colaborat bine cu cadrele didactice de la școală, sau chiar învățătoarele sau profesorii 
din școală respectivă. Toți părinții sunt de părere că „e foarte important pentru copil cum 
porneşte în primul an, astfel încât să prindă drag de şcoală” (părinte, Timiș); 

 calitatea școlii la care părinții își înscriu copiii contează foarte mult. Chiar dacă școala 
este departe de casă, părinții preferă să știe că școala la care merg copiii are un renume bun. Din 
punctul lor de vedere, contează atmosfera din școală, pregătirea și experiența învățătorilor: 
„căci omul sfinţeşte locul” (părinte, București). Renumele școlii este bazat pe rezultatele elevilor 
săi la diferite concursuri școlare și notele obținute de elevi la examenele de capacitate. Atunci 
când părinții caută o școală bună pentru copiii lor, au în vedere și oferta educațională a 
acesteia. Printre criteriile de selectare a unei școli se află oferta de opționale, concursurile 
școlare la care pot participa copiii, dotările instituției, limbile străine pe care le vor învăța copiii, 
costurile școlii, siguranța din cadrul acesteia (dacă are asigurat serviciul de pază). Tot mai mulți 
părinți caută școli care pun la dispoziția lor programul „școala după școală”; 

 cadrului didactic este cel mai des ales de către părinți. Aceștia se interesează din timp 
de învățătorii care vor lua clasa pregătitoare/ întâi, dorind să afle dacă se poartă frumos cu copiii 
(nu țipă prea mult la ei, nu-i bate, are grijă de copii în pauze etc.), dacă au avut rezultate bune cu 
seriile anterioare, dacă au relaționat bine cu părinții seriilor precedente. Această alegere a 
cadrului didactic permite realizarea unei selecții a copiilor încă de la intrarea în școală. Astfel, 
învățătorii cei mai solicitați pot alege pe care dintre copii să-i accepte în noua clasă și pe care nu. 
„E un oraş mic, poţi să apreciezi ce şi cum, dar eu am optat pentru o anumită învăţătoare. Nu 
ştiu [nu ştiu dacă va ajunge copilul la acea învăţătoare]” (părinte, Ialomița); 

 imposibilitatea alegerii apare în cazul școlilor aflate în mediul rural, dat fiind faptul că 
există o singură instituție la nivelul localității, părinții nu au mai multe opțiuni nici în privința 
școlii, nici a cadrului didactic. Prin urmare, copiii din aceeași grupă vor forma o clasă în cadrul 
școlii „este o singură școală în localitate și un singur învățător care ia clasa I, respectiv clasa 
pregătitoare” (părinte, Ialomița, rural). Acest lucru este benefic pentru copii, deoarece aceștia 
sunt deja obișnuiți cu colegii și vor trece mai ușor peste perioada de adaptare: „suntem de aici, 
copilul cunoaşte copiii, făcând grădiniţa aici, e normal să facă şi primarul aici” (părinte, Ialomița, 
rural). Există printre aceștia părinți care preferă să își înscrie copilul la o școală dintr-o comună 
apropiată, dorind să păstreze același colectiv pentru copiii lor: „noi suntem din Albești și am 
venit la grădinița din Andrășești pentru că la noi nu se face mai nimic. Am optat pentru școala 
din Andrășești pentru că vrem ca fata noastră să rămână cu colegii de la grădiniță” (părinte, 
Ialomița, rural). 

1.2. Elemente de continuitate 

Intrarea copilului la școală nu reprezintă o schimbare totală a vieții și programului zilnic, 
dacă el a fost la gădiniță. Și la grădiniță copilul se trezea dimineața pentru a merge într-o 
colectivitate de congeneri, unde exista o educatoare și reguli. Uneori, acestor elemente de 
continuitate generală li se mai adaugă și altele specifice precum:  

 păstrarea colectivelor (sau măcar a unor colegi) de la grădiniță. În această situație se 
află copiii care frecventează grădinițele din mediul rural, deoarece, în cadrul acestora, 
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funcționează câte o grupă pentru fiecare nivel. Prin urmare, toți copiii dintr-o grupă vor trece 
împreună în clasa pregătitoare/ întâi. Acestora le va fi mult mai ușor să se adapteze schimbărilor 
care au loc odată cu intrarea la școală, deoarece nu mai trebuie să se acomodeze și cu colegii, pe 
care deja îi cunosc. De asemenea, din răspunsurile primite, am observat că părinții au început să 
țină cont de opțiunile părinților colegilor de grupă ai copilului atunci când aleg o anumită școală/ 
clasă. Ei preferă să își înscrie copilul în aceeași clasă cu mai mulți dintre colegii de la grădiniță, 
astfel încât aceștia să nu se simtă singuri și să treacă împreună, ca grup, prin schimbările care au 
loc la școală;  

 menținerea copiilor în cadrul aceleiași unități de învățământ este posibilă tot în mediul 
rural, dar și în cazul acelor unități școlare în care funcționează și grupe de grădiniță. În aceste 
cazuri, copiii sunt familiarizați deja cu mediul de învățare. Totodată, rămânerea copiilor în 
aceeași unitate școlară le permite acestora să păstreze legătura cu educatoarea. Cei mai mulți 
dintre copii își vizitează educatoarea după ore sau chiar în timpul pauzelor, fie pentru a-i cere 
sfatul, fie pentru a-i povesti ce au făcut la școală, ce calificative au luat, cum se comportă ceilalți 
colegi etc. Ei simt astfel că nu trec singuri prin schimbările la care sunt supuși odată cu intrarea 
la școală și că au oricând pe cineva pe care se pot baza; 

 adaptarea la clasa pregătitoare/ întâi este mult mai ușoară în mediul rural, unde 
programul școlar nu este diferit de cel de la grădiniță, deoarece cele mai multe dintre acestea 
au program normal, până la ora 12.00. Astfel, copiii sunt deja obișnuiți cu programul și nu au 
parte de schimbări majore legate de acesta; 

 disciplinele cu profesor sunt anticipate de opționalele de la grădiniță. Încă de la 
grădiniță, copiii sunt obișnuiți cu mai multe cadre didactice, unii dintre aceștia având două 
educatoare la grupă și profesori care predau opționalele. Astfel, acomodarea cu învățătoarea, cu 
profesorii ce vor preda religia sau educația fizică le va fi mult mai ușoară, obișnuiți fiind deja cu 
mai multe stiluri de predare; 

 o bună colaborare între educatoare şi învăţătoare contribuie la acomodarea mai ușoară 
a copiilor cu școala. Activitățile desfășurate împreună cu viitoarea învățătoare, ajută copiii să se 
afle care îi sunt acesteia așteptările, le permit să interacționeze și să se apropie de aceasta. 
Acțiunile comune ale educatoarelor cu învățătorii oferă acestora din urmă posibilitatea de a 
cunoaște psihograma activității preșcolare, adică ansamblul de aptitudini și de factori non-
intelectuali de personalitate, care constituie condițiile psihopedagogice ale activității de tip 
școlar, iar educatoarei îi oferă șansa de a cunoaște cerințele clasei I, „pentru că învățătorul 
trebuie să știe de unde pornește, iar educatoarea unde să ajungă” (învățătoare, Dolj);  

 spațiul în care copiii își vor desfășura activitatea/ sala de clasă, deși nu este la fel de 
„călduroasă, primitoare, plină de jucării, cu măsuţe şi scăunele pentru pitici, așa cum este sala 
grupei de grădiniţă, de parcă ar fi camera lui” (învățătoare, Dolj, rural), totuși este una pe care 
învățătorii încearcă să o decoreze după posibilități, astfel încât copiilor să le placă; 

 adaptarea la școală este facilitată și de faptul că activitatea de bază rămâne sau ar 
trebui să rămână jocul. Învățarea trebuie să se desfășoare sub formă de joc didactic, astfel încât 
copilul să nu simtă o diferență mare între grădiniță și școală. Deși durata unei activități a crescut 
de la 30–35 la 45 de minute, în timpul acesteia, sunt realizate activități transdisciplinare sau 
exerciții recreative pe parcursul cărora copilul are posibilitatea de a se odihni activ. Au existat și 
cadre didactice care au afirmat că activitățile realizate în cadrul școlii sunt diferite de cele care 
se desfășurau în grădinițe, atât în ceea ce privește durata, cât și conținutul acestora, iar 
activitățile recreative nu sunt suficiente pentru copii: „Dacă ne referim la timpul şi dinamica 
desfăşurării activităţilor: în grădiniţă, activitatea durează 25 sau 30 de minute şi este dinamică, 
bazată pe joc; în şcoală, activităţile durează 45 de minute, timp în care copilul este obligat să 
stea pe scaun, să nu se mişte. Ce facem noi – acele jocuri cu degeţelele, cu mânuţele – nu sunt 
suficiente sau chiar şi activităţile transdisciplinare nu acoperă nevoia de mişcare a copilului, de 
socializare cu ceilalţi colegi” (învățătoare, Dolj, rural); 
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 copiii care au fraţi mai mari se acomodează mai ușor, deoarece frații mai mari 
povestesc despre școală sau despre calificative, permițându-le fraților mai mici să își contureze o 
imagine despre ceea ce îi așteaptă la școală;  

 activităţile extraşcolare se mențin aceleași, acolo unde părinții înțeleg să nu realizeze și 
alte schimbări în programul copilului odată cu intrarea lui la școală. Dacă el are activități care îi 
fac plăcere, școala nu este un motiv pentru întrerupere.  

2. Pregătirea pentru școală 

Asemeni oricărei schimbări din viața copilului, și intrarea la școală are nevoie de pregătire. 
Chiar dacă pregătirea pentru școală a copilului poate fi redusă la câteva precepte generale, se 
poate constata că este un proces mai amplu, puternic individualizat în funcție de nevoile 
copilului, de contextul familiei și de specificul școlii.  

2.1. Modalităţi de pregătire din partea familiei (părinţilor): 

Răspunsurile părinţilor intervievaţi privitoare la chestiunea pregătirii pentru începerea 
şcolii variază pe o gamă foarte largă, mergând de la negarea necesităţii iniţierii oricărei acţiuni 
proprii în acest sens (cel puţin la momentul la care a avut loc interviul) şi până la o atitudine de 
grijă excesivă, de nesiguranţă, anxietate şi chiar de panică, tradusă şi printr-o preocupare extinsă 
şi amănunţită pentru toate aspectele posibile, inclusiv pentru acelea care, în mod normal, cad în 
competenţa cadrelor didactice din grădiniţă. Dacă există familii care merg pe principiul: „nu îl 
pregătesc”, „să nu le spunem nimic, să nu facem mai mult caz decât este”, există şi altele care 
admit că „pregătirea copilului pentru şcoală este o adevărată provocare şi o sarcină necesară a 
părinţilor”, unii dintre părinţi mărturisind că sunt „speriaţi” sau chiar că le este „groază [de] ce 
se va întâmpla la şcoală”. 

Pe de altă parte, dată fiind perioada desfăşurării cercetării în grădiniţe (lunile mai–iunie 
2012), care a însemnat, în premieră, momentul încheierii parcursului preşcolar concomitent 
pentru două grupe de copii (grupa pregătitoare şi grupa mare) şi al înscrierii lor la şcoală pe 
două „filiere” distincte – clasa I şi clasa pregătitoare (aflată la debut în cadrul sistemului 
românesc) – şi răspunsurile au cunoscut unele variaţii în funcţie de etapa şcolară particulară 
care urma pentru copiii respectivilor părinţi. 

Din analiza opiniilor exprimate de părinţii copiilor care aşteptau trecerea de la grădiniţă la 
şcoală, se poate degaja, în mod implicit, modul de raportare a acestora la ceea ce înseamnă 
şcoala, cu alte cuvinte percepţiile, expectaţiile şi atitudinile familiei cu privire la şcoală; de aici 
decurgând şi maniera specifică în care fiecare dintre ei înţelege să-şi pregătească fiul sau fiica 
pentru parcurgerea cu succes a acestui pas important în viaţă. De asemenea, cel puţin în unele 
cazuri, se pot întrevedea, „printre rânduri”, amprentele diverselor stiluri educative practicate în 
fiecare familie, care se repercutează şi asupra modului în care este înţeleasă şi realizată 
pregătirea pentru şcoală. 

2.1.1. Pregătirea pentru şcoală ca responsabilizare  

La o privire sintetică asupra răspunsurilor obţinute, se detaşează un rol predominant 
acordat de către părinţi sau bunici aspectelor privitoare la program, disciplină, reguli şi, mai 
general, la tot ceea ce se poate reduce la ideea de responsabilitate. Se observă cu uşurinţă că o 
mare parte a părinţilor văd şcoala, în primă instanţă, prin prisma dimensiunii socio-morale 
implicate şi a provocărilor de ordin normativ pe care le suscită.  

Astfel, trecerea de la grădiniţă la şcoală este aşteptată de părinţi mai ales ca un punct de 
cotitură în direcţia experimentării unui mod de viaţă mai „serios”, circumscris ideii de „program” 
şi caracterizat într-o măsură mult mai mare de rigoare, atenţie, ordine, obligaţii, simţ al datoriei, 
respect al regulilor, efort sistematic al învăţării.  

În acest sens, am întâlnit frecvent răspunsuri de acest tip: 
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„Copiii sunt cam neastâmpăraţi, probabil că le va fi mai greu până când se vor obişnui cu 
disciplina mai strictă şi cu respectarea regulilor de la şcoală” (părinţi, mediu urban) sau: „I-am 
explicat că la şcoală va trebui să stea mai mult pe scaun, să fie mai atentă, că nu se va mai juca 
atât de mult”, „I-am spus ce presupune să mergi la şcoală: lecţii de făcut, program strict, că va 
avea învăţător, că trebuie să înveţe”, „I-am explicat că şcoala presupune o schimbare, că nu va 
mai fi atât de multă joacă şi că va avea lecţii de făcut” (părinţi, mediu rural). 

Familia se simte datoare să discute anticipat cu copilul care urmează să păşească în ciclul 
primar pentru a-l „pregăti psihologic” pentru viitoarea provocare, furnizându-i „informaţiile de 
bază” în acest sens şi prevenindu-l asupra importanţei şi implicaţiilor schimbărilor care vor avea 
loc, a regulilor de respectat şi a sarcinilor pe care le va avea de efectuat în mod constant: „În 
primul rând, copilul va trebui să ştie că la şcoală va sta 4 ore în bancă şi că va avea o pauză la 
fiecare oră; va trebui să fie atent la doamna; va trebui să nu-şi deranjeze colegii; în caz de 
urgenţă, să ceară voie la toaletă; să îşi noteze temele pentru acasă; să nu îşi uite ceva în bancă 
(cărţi, caiete…)”. 

Unele studii deja „clasice” de sociologia familiei (citate de Elisabeta Stănciulescu 1997, pp. 
61–65) au pus în evidenţă că, dincolo de multe alte microvariabile care nuanţează mult mai 
complex realitatea din teren, există cel puţin două marii categorii de familii care manifestă un 
interes crescut pentru adaptarea şi succesul şcolar.  

Pe de o parte, este vorba despre familiile aparţinând „claselor mijlocii”, cu un nivel 
superior de pregătire şi cu profesii intelectuale, care, puternic interesate fiind de reproducerea 
şi accentuarea tendinţei lor de ascensiune şi prestigiu social, imprimă copiilor aşa-numitul 
„sindrom de reuşită”. Datorită orientării marcante spre viitor, acest tip de familii cultivă şi în 
raport cu şcoala o atitudine caracterizată prin „<<gust>> al efortului şi raţionalism ascetic... 
sacrificând prezentul în favoarea reuşitei viitoare şi practicând o gestiune riguroasă a timpului” 
(op.cit, p. 63). Aici îi regăsim pe acei părinţi „ambiţioşi”, motivaţi predominant de „ethosul 
protestant” al succesului teoretizat de Max Weber, care se conduc după valori individualiste, 
liberale, care îşi concep, calculează şi planifică viaţa profesională şi familială în termeni cvasi-
„manageriali” şi pentru care şcoala copilului (alături de alte oferte de educaţie extracurriculară şi 
nonformală, în zilele noastre) este abordată în termeni de „investiţie” personală importantă a 
unor multiple capitaluri, integrată într-un „proiect de viitor” care urmăreşte un beneficiu 
îndepărtat, în primul rând de ordin psiho-social, fără a excluse însă nici pe cel material, indirect 
şi pe durată lungă. Preluând taxonomia cercetătorilor genevezi Kellerhals şi Montandon (1991, 
apud Stănciulescu, op.cit.), putem spune că familiile de acest fel înţeleg adaptarea copilului în 
şcoală precumpănitor sub forma „autoreglării”, în sensul că privilegiază şi cultivă valori precum: 
autonomia personală, responsabilitatea, autogestiunea, încrederea în sine, spiritul critic. 

De cealaltă parte se află acea categorie de familii de condiţie socială mai modestă, dar 
orientate aspiraţional pe o traiectorie ascendentă, care „valorizează şcoala ca mijloc de 
compensare a slabei mobilităţi intergeneraţionale” (idem, p. 64). Ambele tipuri de familii 
manifestă un interes ridicat pentru pregătirea debutului şcolar al copiilor. Deosebirea faţă de 
prima categorie constă în accentul submisiv al raportării la instituţia şcolară, privită mai degrabă 
ca o instanţă autoritară de legitimare şi de garantare a şansei de reuşită. În acest caz, vorbim 
despre părinţii centraţi pe ideea de integrare prin „acomodare”, prin conformism, prin plierea 
cât mai strictă pe reguli şi convenţii stabilite extrinsec, impersonale şi intangibile, 
neproblematizate. Familiile circumscrise acestui „tipar” favorizează şi promovează prevalent 
valori precum respectul, disciplina, supunerea, hărnicia, loialitatea. Sintetizând în câteva fraze 
concluziile unei cercetări din 1995 aparţinând sociologului francez Bernard Lahire, Elisabeta 
Stănciulescu creionează şi explică, totodată, foarte clar şi convingător, „portretul 
comportamental” al părinţilor din această a doua categorie [sublinierile ne aparţin]: 

„În unele familii aparţinând claselor populare, <<ordinea morală domestică>> orientată 
către <<respectabilitate>> face din copil un reprezentant al grupului familial în relaţia cu 
exteriorul, reuşita şcolară fiind valorizată în calitate de mijloc de a obţine imaginea publică 
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dorită. Se practică, de aceea, organizarea riguroasă a întregii activităţi domestice în jurul 
şcolarităţii copiilor. Pe de altă parte, este adevărat că, aflaţi în imposibilitatea de a acorda un 
ajutor cognitiv copiilor lor, părinţii încearcă să obţină o evaluare pozitivă din partea şcolii, 
inculcându-le atitudini de supunere în faţa autorităţii instituţionale, de respect absolut al 
regulilor pe care şcoala şi cadrele didactice le impun, de conştiinciozitate în rezolvarea 
sarcinilor” (ibidem) . 

Părinţii de acest fel au tendinţa de a acorda multă importanţă şi de a centra eforturile de 
pregătire a trecerii de la un nivel educaţional la altul pe dimensiunea normativă a socializării, 
dimensiune constitutivă statusului şi rolului nou, de „elev”, care ar urma să fie achiziţionate şi 
internalizate o dată cu intrarea în clasa I sau în clasa pregătitoare. Ei înţeleg că una dintre 
schimbările majore care vor avea loc o dată cu începerea şcolii este cea referitoare la 
diminuarea ponderii dimensiunii ludice şi a spaţiului acţiunii libere şi spontane din partea 
copilului, la intrarea într-un spaţiu instituţional mai formalizat, dar şi într-un nou regim de viaţă 
care presupune un grad de reglementare şi de control mult mai ridicat, precum şi asumarea, 
deopotrivă din partea copilului şi a părinţilor, a unor sarcini inedite şi a unor obligaţii în plus. 

 Toate acestea conturează, în percepţia părinţilor, dincolo de inerentele dificultăţi 
suplimentare în sine, un punct de cotitură către un mod de a fi semnificativ diferit faţă de cel pe 
care îl incumba statutul de preşcolar. Mai mulţi părinţi intervievaţi văd, în mod întemeiat, 
„începutul studiilor” pentru copil ca pe „o mare aventură” şi ca pe o „provocare” la o 
reconsiderare a priorităţilor din viaţa familiei, a programului şi a atitudinii generale faţă de viaţă 
a copilului, dar şi a propriului program. Se poate spune că, într-o măsură mult mai consistentă 
decât grădiniţa, şcoala devine efectiv o componentă esenţială a vieţii cotidiene a familiei. 

Urmând această rută de expectaţii, părinţii concep pregătirea pentru şcoală în principal ca 
pe o strategie şi o activitate de responsabilizare a copiilor şi de autoresponsabilizare. În acest 
sens, copiilor li se comunică, pe înţelesul lor, faptul că vor intra într-un alt ciclu, într-o altă etapă 
a vieţii lor, care presupune o oarecare maturizare şi un pas înainte de relativă asemănare şi 
apropiere faţă de responsabilităţile unui adult. Se face chiar, în unele cazuri, analogia cu munca 
părinţilor, sugerând că intrarea în şcoală implică, in nuce, o formă oarecare de angajament 

similar celui profesional şi, incipient, pregătitor pentru acela. „Are şi el responsabilităţi la şcoală, 
ca la servici[u]” sau: „Să fiţi atenţi, acesta e serviciul vostru”. 

2.1.2. Principalele noutăţi şi dificultăţi anticipate  

Responsabilizarea copiilor merge în direcţia conştientizării şi obişnuirii lor prealabile cu 
schimbările importante de orar, de cadru normativ şi, mai cu seamă, de exigenţe – atât de 
comportament, cât şi de învăţare. Un număr mare de părinţi au afirmat idei din sfera celor pe 
care le exemplificăm în cele ce urmează: „Eu îl pregătesc pentru respect şi responsabilitate. Să 
ştie că programul e program”; „I-am spus că o să-i schimb programul; după şcoală nu vom mai 
merge în parc, vom veni direct acasă să facem lecţii, să dormim după-amiază”; „o să îi explic că o 
să aibă mai multe responsabilităţi, că o să îi fie mai greu, să nu se sperie, dar nu toată ziua la 
desen şi la joacă; că apar lucruri noi, materii”; „Părinţii trebuie să încerce să-i dezvolte copilului 
responsabilitatea. I-am spus că este mare, că trebuie să înveţe, să fie disciplinat şi să-şi facă 
temele”; „La şcoală au totuşi mai multă responsabilitate decât la grădiniţă, legată de 
necesitatea de a învăţa şi de disciplina mai restrictivă”; „Va fi mai greu să stea în bancă liniştit 50 
de minute, fără să vorbească, fără să se mişte”. 

Conştientizarea solicitărilor noi care vor veni este realizată şi prin sublinierea laturii 
„negative” a schimbărilor care vor trebui să aibă loc – adică prin marcarea renunţărilor care sunt 
de făcut, într-o oarecare măsură, pentru a garanta o bună adaptare la etapa următoare de 
formare. Părinţii percep intrarea copiilor în lumea „mai restrictivă” a şcolii, cu mai multe sarcini 
şi dificultăţi, nu doar ca pe un pas necesar de maturizare, ci şi ca pe un început (deocamdată) de 
părăsire a lumii celei mai frumoase a copilăriei, a „vârstei de aur”, „fără griji”, de totală libertate, 
fără mari constrângeri, pline de plăceri şi bucurii aproape nelimitate. Şi din această perspectivă 
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putem înţelege reticenţele multora dintre ei faţă de coborârea impusă (obligatorie) a pragului 
de şcolarizare la 6 ani, percepută ca un fel de încercare a cuiva de „a le fura copilăria” într-o 
oarecare măsură şi de a-i arunca prea de timpuriu în lumea responsabilităţilor: „Eu consider că 
nu sunt destul de maturi, nu trebuie forţaţi să intre la şcoală de la 6 ani sau mai puţin”, 
mărturisesc unii dintre ei. 

Copilului care se apropie de finalul grădiniţei i se explică deja că va începe o perioadă în 
care va fi nevoit să lase în plan secund joaca, activităţile distractive: „Copiii trebuie să-şi dea 
seama că nu mai sunt la grădiniţă, nu mai au voie să vorbească între ei, nu mai au cum să se 
joace atâta, nu mai e totul o distracţie”; „este foarte important cum pornesc de la clasa I. Ei sunt 
obişnuiţi cu joaca, dar acum – gata cu joaca!”; „...să nu se sperie, dar nu toată ziua la desen şi la 
joacă”; după şcoală nu vom mai merge în parc”; „la şcoală nu va mai fi libertatea dinainte” etc. 
În această privinţă, raportarea părinţilor pare să fie întrucâtva ambivalentă, indecisă şi fluidă pe 
axa sociologică expresiv – instrumental (Kellerhals si Montandon, 1991, apud Stănciulescu, 
op.cit.), oscilând între alegerile emoţionale, bazate pe empatia cu copilul şi pe dorinţa de a-i 
prelungi cât mai mult posibil „paradisul infantil” şi între opţiunile „raţionaliste”, „instrumentale”, 
„pragmatice”, orientate în direcţia echipării sale cât mai temeinice, cât mai bogate şi cât mai 
rapide cu tot ceea ce îi poate fi util unei mai sigure „reuşite în viaţă”.  

În ceea ce priveşte schimbarea şi rigurozitatea programului şcolar, am constatat că, în 
general, părinţii implicaţi în cercetare prevedeau cu luciditate că aceasta va reprezenta una 
dintre cele mai mari dificultăţi de adaptare, atât pentru copii, cât şi pentru ei înşişi. Ora devreme 
de trezire şi obligaţia punctualităţii sunt anticipate ca dificultăţi iminente. 

Din investigaţiile derulate ulterior, la începutul clasei I, avea să reiasă şi mai concludent că 
aici se află unul dintre punctele cele mai critice ale schimbărilor determinate de şcolarizare. 
Astfel, una dintre cele mai răspândite îngrijorări pentru părinţi este exprimată de unii dintre ei 
cam în aceşti termeni: „Va învăţa până la 12:00, după care va trebui să vedem cum ne 
descurcăm cu el până venim de la serviciu. Programul începe la 8:00. dar şi noi trebuie să fim la 
serviciu la 8:00”. În mod special pentru copiii mai mici, care intră doar în clasa pregătitoare, se 
reclamă ca o piedică mai greu de depăşit faptul că ”programul e foarte strict: dacă pentru a duce 
copilul la grădiniţă aveam o marjă de timp (între orele 8.30 şi 9), acum cursurile încep la 8 fix, 
deci trebuie să ajungem la şcoală în jur de 7.50; or, e foarte greu pentru copii atât de mici să se 
trezească aşa de devreme”. Aceeaşi categorie de părinţi se plânge de problemele de ordin 
practic, social, ridicate pentru familiile lor de devansarea cu un an a momentului în care sunt 
obligaţi să găsească soluţii pentru preluarea copilului de la şcoală şi pentru timpul petrecut de 
acesta până la întoarcerea acasă a cel puţin unuia dintre părinţi: „Clasa pregătitoare ar fi trebuit 
să rămână la grădiniţă pentru că acolo copiii ai căror părinţi nu au posibilitatea să-i ia acasă la 
prânz (din cauza programului lor de muncă) puteau să rămână şi toată ziua”.  

De aici se desprinde şi mai elocvent ideea că nu numai copiii trebuie pregătiţi pentru o 
bună adaptare la mediul şi programul şcolar, dar şi părinţii înşişi sunt conştienţi că trebuie să se 
pregătească serios, nu doar psihologic, ci sunt nevoiţi să reflecteze asupra unor posibilităţi de 
reorganizare a propriei vieţi de familie. Sociologul eleveţian Philippe Perrenoud (1987, apud 
idem, pp. 177–184) vorbeşte despre faptul că şcolarizarea exercită o formidabilă presiune 
asupra familiei, în direcţia unei revizuiri existenţiale, uneori radicală şi nu lipsită de alegeri 
dureroase, care o afectează pe multiple fronturi. Familiei i se solicită, implicit, un efort de 
reconsiderare a unui întreg mod de organizare şi gestionare a timpului, spaţiului şi bugetului 
familiei, dar şi a modului de distribuire şi performare a rolurilor parentale, a practicilor 
educative, a administrării reţelelor de sociabilitate ş.a.m.d. 

Iată de ce momentul intrării copilului la şcoală, mai ales atunci când este vorba de primul 
sau unicul copil, este perceput, chiar cu anticipaţie, de către unii dintre părinţi ca un veritabil 
„şoc”, la care chiar ei sau… mai ales ei trebuie să depună mari eforturi să se adapteze. Unii 
dintre ei recunosc: „Şi pentru noi, părinţii, va fi o problemă de adaptare, poate chiar mai mare 
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decât pentru ei, va trebui să ne ocupăm mai mult, să le dedicăm mai mult timp”, „Noi vom avea 
mai multe emoţii decât vor avea ei, cu siguranţă”; „Cred că suntem noi mai speriaţi decât ei”.  

Nu lipsesc precizările legate de problemele practice cu care familia se proiectează a se 
confrunta la începerea şcolii: „Soţia s-a programat în concediu ca să fie alături de fetiţă la 
început, sunt cheltuieli de făcut...”; „[Copilul] va trebui să stea şi singur în casă”; „Am renunţat la 
bonă când am intrat la grădiniţă şi acum va trebui să angajăm iar pe cineva”. 

Bugetul de cheltuieli începe deja să fie afectat şi unor achiziţii specifice pregătirii pentru 
începerea ciclului primar: rechizite, ghiozdan, uniformă, birou pentru copil, plus preocupărilor 
de amenajare a camerei sale de „studiu”. 

Pentru părinţii care valorizează într-un grad înalt şcoala şi fac un obiectiv din reuşita 
şcolară a copiilor nici un sacrificiu nu este scos din calcul când vine vorba de disponibilitatea 
proprie de adaptare la cerinţele constitutive şcolarizării. Astfel, părinţii consimt ca pe o 
necesitate împrejurarea că „ritmurile familiale” se vor lăsa mai mult sau mai puţin modelate de 
orarul riguros al organizaţiei şcolare. „În afara acestor constrângeri directe, o gamă largă de 
presiuni indirecte se exercită asupra orarului anual, săptămânal şi cotidian al fiecăruia dintre 
membrii familiei, obligat să-şi coordoneze programul în funcţie de cantitatea şi de dificultatea 
temelor pentru acasă, de nevoile de odihnă şi de destindere ale copilului, de nevoia de a-l ajuta 
să găsească soluţii unor probleme ivite în relaţia cu sarcina şcolară, cu cadrele didactice, cu 
colegii…” (idem, p. 177). 

Nu doar în legătură cu problema schimbării programului se manifestă neliniştile şi 
temerile părinţilor, ci şi în raport cu alte aspecte care ţin fie de confruntarea cu necunoscutul, de 
lipsa de informaţii clare sau de neputinţa deţinerii unor reprezentări realiste şi utile privitoare la 
ceea ce urmează (recurente mai ales în cazul celor care intrau în clasa pregătitoare), fie, de 
obicei, de anticiparea pierderii unor repere psihologice securizante care existau în mediul 
preşcolar, sau e vorba de temeri care provin din aşteptarea unor noutăţi percepute ca riscuri şi 
pericole pentru copiii lor. 

Persoana educatoarei era, pentru unii părinţi, un astfel de punct de sprijin care dădea 
încredere, atunci când aceasta constituia un factor de echilibru şi o resursă afectivă motivatoare 
şi gratificantă pentru copii. De asemenea, familiaritatea cu colectivul de colegi şi relativa 
omogenitate de vârstă a copiilor din cadrul grădiniţei reprezintă un beneficiu adaptativ preţios 
pentru părinţi, care se tem primordial de probleme de socializare la intrarea în ciclul primar. 
Există şi părinţi care percep şcoala ca pe un spaţiu mai deschis violenţei şi influenţelor negative 
din partea copiilor mai mari ca vârstă. Câteva exemple de astfel de alegaţii: 

 „Pentru noi este mai greu începutul şcolii, pentru că aici, la grădiniţă, era o mai mare 
siguranţă. Au un colectiv OK la grădiniţă, educatoarea este mereu în mijlocul lor. Deci marea 
problemă va fi despărţirea de colegi, de Doamna”. 

 „Se va întâlni cu copiii din clasele mai mari care pot fi agresivi cu cei mai mici”. 
Pentru alţii, sunt foarte importante inclusiv aspectele de ordin administrativ, sanitar şi 

de igienă: 

 „Eu am o mare problemă legată de toaletele din şcoală, care sunt folosite şi de copiii mai 
mari; în primul rând din cauza higienei” (n.m. – mama se teme de contaminare, de 
contactarea diferitelor boli prin folosirea de către cei mici, mai ales de către fetiţe, a 
toaletelor folosite şi de fetele din clasa a VIII-a, dintre care e posibil ca unele să fi început să 
aibă raporturi sexuale; există, spune ea, şi mămici de 13–14 ani), ”dar şi din cauza 
dimensiunilor necorespunzătoare pentru cei mici”. 

Una dintre greutăţile foarte concrete preconizate de către părinţi a surveni odată cu 
şcolarizarea copilului lor este aceea că el va trebui ca, de atunci înainte, să aibă de lucrat şi 
acasă, după şcoală, de făcut teme. Sunt, printre ei, respondenţi care declară explicit că „o 
provocare importantă ar fi cea a temelor pentru acasă” şi aceasta pentru că, până acum, „copilul 
e obişnuit să lucreze doar în perioada în care se află la grădiniţă, rezervându-şi timpul pe care-l 
petrece acasă numai pentru joacă”. Şi alţi părinţi se tem că „programul şi temele de acasă vor fi 
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ceva împovărător”, „marile probleme ar putea fi temele, lecţiile, faptul că va avea sarcini 
obligatorii şi zilnice”. 

Chestiunea asistenţei parentale în realizarea temelor este conştientizată de către cei mai 
mulţi subiecţi ca o datorie firească, subînţeleasă trecerii la noul stadiu educaţional, ce revine de 
drept părinţilor (cel mai adesea mamelor). Ea este subsumată, de altfel, responsabilităţii mai 
largi de implicare activă în activitatea şcolară a viitorului elev şi de preîntâmpinare protectivă a 
posibilelor dificultăţi. În această privinţă, părinţii înţeleg să ofere copiilor, preliminar, garanţia 
psihologică a unui suport cognitiv solid şi prompt – care include, automat, şi acţiunea de 
supraveghere, de control susţinut şi consecvent al parcursului de învăţare al copilului – şi care să 
contracareze preventiv toate termerile, existente sau posibile, ale copiilor relative la un eşec de 
adaptare la trecerea la şcoală, din acest punct de vedere. 

Unii dintre părinţi manifestă o stare de anxietate în raport cu ceea ce percep a constitui şi 
o posibilă dificultate de adaptare personală, întrucât fie „se simt depăşiţi de conţinuturile, de 
metodele şi de mijloacele utilizate de şcoala actuală” (idem, p.180), fie reclamă 
indisponibilitatea resursei temporale, din pricina ocupaţiilor profesionale solicitante. Dacă a 
doua problemă îşi găseşte soluţionarea în opţiunea (celor care îşi permit din punct de vedere 
financiar) pentru programul after-school, în ceea ce priveşte sentimentul de incompetenţă 
cognitivă, acesta se arată mai dificil de surmontat şi este una dintre sursele majore generatoare 
de angoase şi de complexe de inferioritate, care se pot răsfrânge negativ şi asupra startului 
motivaţional al viitorului „boboc” al şcolii: „Cu temele va fi mai greu şi nu ştiu dacă vom putea 
s-o ajutăm la teme, dacă ne vom descurca. Am înţeles că se dau multe teme şi unele mai dificile, 
e nevoie de ajutorul părinţilor”. 

În acelaşi timp, chiar şi resimţind mai mult sau mai puţin un deficit de capital cultural în 
raport cu virtualele exigenţe ale şcolii, şi majoritatea acestor părinţi se simt responsabili să se 
implice, dorind să acorde copiilor tot ajutorul necesar în rezolvarea temelor, „să nu-l lase 
singur”, aşa că rareori îşi pun problema „demisiei” educative pe acest plan. Mai degrabă se arată 
motivaţi în a-şi compensa sau recupera handicapul formativ, luând în calcul fie o comunicare 
mai strânsă cu învăţătorul şi o solicitare a suportului său pe chestiunile dificile, fie un efort 
propriu suplimentar de autoinstruire, autoperfecţionare. În acest sens, putem exemplifica prin 
afirmaţiile unor părinţi ai unor copii de grupa pregătitoare din mediul rural: „Contează mult să-l 

ajuţi pe copil şi acasă, să nu-l laşi singur”; „Trebuie să fii atent tot timpul la ce i se predă, trebuie 

să-i explici acasă exact cum i s-a explicat în clasă, altfel îl zăpăceşti”; „La fiica mea, care este în 

clasa a II-a, unde au foarte multă materie, învăţătoarea ne cheamă o oră pe săptămână şi ne 

predă nouă, părinţilor, ne explică cum să le predăm. A.M. şi d-na B. fac aşa. Aşa este bine, ca să 

ştie părinţii cum să facă cu ei acasă”. 
Pe de altă parte, cercetările au demonstrat că acolo unde părinţii „nu posedă resurse 

culturale suficiente pentru a se simţi competenţi să intervină în probleme de conţinut al învăţării 
şcolare” (idem, p.181), accentul intervenţiei parentale se deplasează dinspre funcţia de suport 
către cea de control al îndeplinirii sarcinilor de studiu, al rezultatelor evaluărilor şi al urmăririi 
programului şi duratei alocate activităţilor şcolare de către copii. 

Din toate acestea reiese şi mai concludent că părinţii responsabili, care înţeleg sensul şi 
mizele şcolarităţii, îşi asumă voluntar ceea ce sociologii numesc „un stil de viaţă ascetic, centrat 
pe morala sacrificiului parental”, exercitat, „în profitul copilului”, ca un capital investit în 
speranţa obţinerii unor beneficii educaţionale pe termen lung (cf. Stănciulescu, op.cit, p. 180). 

Alte dificultăţi posibile anticipate de părinţii cu care am stat de vorbă şi asupra cărora 
intenţionau să se aplece în vederea pregătirii pentru şcoală pot fi circumscrise, cu inerenta 
aproximare teoretică, următoarelor puncte tematice. 

Despărţirea copiilor de educatoarea de care erau puternic ataşati emoţional şi înlocuirea 
ei cu o învăţătoare sau un învăţător de la care se aşteaptă la o abordare mai rece, mai 
„impersonală”. Pentru unii, ataşamentul faţă de „doamna educatoare” are o intensitate care 
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ajunge să devină în sine un impediment pentru maturizare, putând da naştere la forme uşor mai 
„dramatice” de inadaptare, cel puţin pentru perioada iniţială: „La început o să aibă şi unele 
probleme emoţionale provocate de ruptura afectivă care înseamnă despărţirea de educatoare”; 
„s-a ataşat foarte mult de educatoare şi este foarte necăjită că va pleca la şcoală”; „grădiniţa 
simt că este o prelungire a familiei”. Greutatea separării de persoana educatoarei şi a ridicării 
pragului de aşteptări în raport cu viitorul cadru didactic „pe mâna căruia va intra cel mic” sunt cu 
atât mai mari atunci când părinţii pot să aprecieze educatoarea ca „o doamnă extraordinară, 
care a ştiut să-i trateze cu afecţiune, cu tact, ca o a doua mamă”. 

Noutatea reprezentată de „întâlnirea cu doamna învăţătoare, emoţiile inerente micului 
şcolar”. Unii se gândesc că succesul adaptării va depinde inclusiv de cum se va realiza 
„<<chimia>> cu doamna învăţătoare”. Persoana care se va ocupa zi de zi şi îndeaproape de copii 
în cadrul şcolii este investită cu mari aşteptări („se aşteaptă ca învăţătoarea să fie ca 
educatoarea, să-i strângă în braţe pe toţi”), dar şi privită cu nelinişte, mai ales acolo unde ea nu 
este dinainte cunoscută: „Îi este teamă pentru că nu ştie cum va fi doamna (să nu fie rea, să nu-l 
bată, să nu-i dea note proaste)”. Cadrul didactic din învăţământul primar reprezintă pentru 
destule familii un factor-cheie care poate determina un start şi un parcurs reuşit sau, 
dimpotrivă, un blocaj şi o întârziere a dezvoltării. 

Schimbarea colectivului, colegii noi, teama de proximitatea potenţial agresivă sau de 
influenţa nefastă moral a „copiilor mai mari” din şcoală. „E important să rămână cu aceiaşi 
colegi”, „Nu contează neapărat şcoala, învăţătoarea, ci mediul, anturajul, asta îl influenţează mai 
mult... Să nu fie dintre cei cu fiţe, de bani-gata”. 

Particularităţi psihologice ale anumitor copii (emotivitate, sensibilitate, potenţial 
anxiogen, lipsă de încredere în sine), care îi predispun la o acomodare mai dificilă într-un mediu 
nou şi cu un grad de încărcătură afectivă mai redus. 

Alte caracteristici psihologice, dar şi morale ale copilului care pot constitui factori 
frenatori sau perturbatori în calea adaptării la programul, la regulile şi la specificul activităţilor 
din şcoală: agitaţie, neatenţie, probleme de concentrare, dezordine, neglijenţă, superficialitate, 
indisciplină, imaturitate, slabă capacitate de mobilizare spre efort. 

Sentimentul unei insuficiente pregătiri cognitive adecvate, care uneori poate să fie o 
simplă distorsiune de apreciere din partea părinţilor sau de autoapreciere a copilului: „Are 
emoţii că alţii ştiu deja să citească, în timp ce ea nu...”, „nu colorează prea mult”, „nu îi place să 
înveţe poezii”. 

2.1.3. Acţiuni de pregătire din partea familiei 

Activitatea de responsabilizare discutată până acum în legătură cu schimbarea anticipată 
de regim de viaţă se realizează, prin excelenţă, prin intermediul unor acţiuni de comunicare între 
părinţi şi copii.  

Comunicarea poate să îmbrace forma unor monologuri expozitive, părintele considerând 
că trebuie să-i prezinte copilului informaţii despre ceea ce înseamnă specificul spaţiului şcolar şi 
al activităţii şcolare, să-i explice ce sarcini şi responsabilităţi va avea: („îi explic care este 
diferenţa dintre grădiniţă şi şcoală”; „vorbim despre şcoală, despre responsabilităţi, despre 
faptul că este mare şi va trebui să înveţe”; „ofer exemple din experienţa personală”) sau poate să 
ia forma unui dialog de optimizare motivaţională, a unor discuţii care să-l „provoace”, să-l 
angajeze pe copil şi să-l determine să-şi arate interesul, să vorbească despre şcoală, să se joace 
de-a şcoala şi să pună el întrebări („stăm de vorbă ori de câte ori deschide subiectul”), să-şi 
verbalizeze aşteptările, dorinţele, speranţele, temerile referitoare la trecerea la învăţământul 
primar: „Important este să comunicăm cu copilul şi să-l întrebăm ce „frici" are legate de şcoală şi 
de colegi. Să-i explicăm că teama de nou este normală, dar că nu tot ceea ce este nou este şi 
neplăcut. De asemenea, câteva vizite făcute la şcoală, întâlnirea cu învăţătoarea şi familiarizarea 
cu clasa pot să reducă semnificativ nivelul de stres şi anxietate”. 
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Este esenţial ca, pe lângă dimensiunea informativă şi cea de responsabilizare, părinţii să 
manifeste o atitudine pozitivă faţă de şcoală, dar şi faţă de posibilităţile şi resursele interne ale 
copilului. Familia este datoare să insufle încredere viitorului elev, să-l asigure în mod 
convingător de toată susţinerea morală şi materială şi să-l facă să înţeleagă că şcoala nu este o 
„sperietoare”, ci un loc „luminos” şi o ocazie excepţională de a „creşte mai mare”, de a învăţa 
mult mai multe lucruri noi şi interesante şi de a-şi face noi prieteni. Aşa cum spune şi o mămică a 
unui copil care termină grădiniţa în mediul urban: „Este mai bine să aibă o imagine pozitivă şi o 
aşteptare bună decât să se teamă”. Părinţii sunt conştienţi că nu trebuie să-şi transmită propriile 
emoţii negative relative la începerea şcolii şi că trebuie să manifeste o atitudine încurajatoare, 
să ofere un puternic suport afectiv, mai ales acolo unde copiii sunt mai timizi şi sensibili sau 

unde apar influenţe străine demobilizatoare: „Copiii mai mari îi sperie: vai, ce greu e la şcoală! 

Eu îi spun atunci: Ție o să-ţi placă, lui poate nu-i place, de aceea i se pare greu”. „Eu îl liniştesc că 

au făcut la grădiniţă, deci va şti”. 
O altă modalitate de pregătire, mult mai eficace, dar decurgând din cele spuse anterior, se 

referă la acţiuni concrete de familiarizare şi introducere treptată a copilului în specificul 
„regimului de viaţă” presupus de statutul de şcolar. Unele dintre acestea sunt realizate de către 
educatoare, în grădiniţă, altele de părinţi în colaborare cu educatoarele şi, nu în ultimul rând, o 
parte dintre părinţi manifestă iniţiative proprii de „iniţiere” a copiilor în activitatea şi în 
atmosfera proprie şcolii (clasei I sau, mai puţin, clasei pregătitoare), de anticipare şi „exersare” a 
programului mai sever, a unor conţinuturi şcolare sau de „antrenare” cognitivă generală pentru 
un nivel mai avansat de solicitări.  

Sunt părinţi care susţin că este necesar ca, încă din perioada preşcolară, copilul „să lucreze 
un pic”, explicând că, în opinia lor, nu este suficientă pregătirea cognitivă de la grădiniţă, pe 
care simt nevoia să o completeze cu un efort suplimentar, acasă: „Lucrăm mai mult acum, 

încercăm să lucrăm ce nu se face la grădiniţă, ca să aibă habar ce o s-o aştepte în clasa I. Facem 

câte puţin din fiecare”. „Îl învăţ să scrie şi să citească”. „Acasă îi citesc foarte mult ca să-i 
stimulez limbajul, ca să aibă un vocabular bogat”. 

Nu numai pe plan cognitiv există „exerciţii” de preparare a clasei I, dar şi pe dimensiunea 
moral-formativă a socializării şi a disciplinei: „Îl responsabilizez oferindu-i câte ceva de făcut prin 
casă”; ”îl învăţ să stea singur în casă (va trebui să facă asta după ce vine de la şcoală)”. Alţii 
declară că deja au început să facă pentru copil un program similar celui şcolar: „venim de la 

grădiniţă, copilul meu mănâncă, se odihneşte, apoi lucrăm un pic, apoi ne jucăm. Seara citim, 
căci îi place foarte mult”, justificând apoi, prin zicale, şi principiul fondator al acestei opţiuni de 

pregătire: „Trebuie şi copilul să fie responsabil. Cum îl înveţi de mic, aşa îl ai. Cât poţi să-l ţii în 
frâu, o faci”, recunoscând că „Ce vede copilul în familie, asta face”. 

Întâlnim şi părinţi care doar continuă, consolidează şi susţin acasă pregătirea intensă pe 
care realizează la grupă doamnele educatoare, „activându-şi” în acest fel, cu anticipaţie, propriul 
rol de asistenţă activă la efectuarea temelor: „Copiii au un program de învăţare la grădiniţă, apoi 
li se dă de scris pentru acasă ca să se obişnuiască să facă teme, iar acasă noi îi ajutăm: încercăm 
să facem silabe, să unim literele într-un cuvânt, etc.; important e că aşa ei se obişnuiesc să aibă 
un program de lecţii. E aproape un an de zile de când au început să aibă teme, caiete, exerciţii de 
scris etc.”. De asemenea, în cazul „copiilor-problemă”, sunt familii care colaborează bine cu 
cadrele didactice din grădiniţă, învaţă de la acestea cum să îi ajute şi le ascultă recomandările, 
aplicând şi acasă anumite pattern-uri pedagogice eficace: „D-na educatoare spune să-l „strunim” 
prin activităţi. Copilul continuă acasă modelul de activitate din grădiniţă”. 

Nu în ultimul rând, în unele familii, copiii sunt ajutaţi să se adapteze rapid şi să fie 
familiarizaţi cu şcoala prin discuţiile şi exemplele oferite de fraţii, prietenii mai mari sau rudele 
care au trecut deja prin experienţa şcolarităţii. Exemplul pozitiv al grupului de egali este un 
factor deosebit de puternic de facilitare a unei integrări reuşite. 
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Unele familii sunt satisfăcute de ceea ce se face în cadrul activităţilor de la grădiniţă 
(îndeosebi cei de la grupa pregătitoare) sau chiar au delegat educatoarelor întreaga competenţă 
şi responsabilitate a pregătirii pentru ciclul primar: „Copiii sunt arhi-pregătiţi de doamna 

educatoare. Nu prea a fost nimic de făcut din partea noastră” sau: „Eu nu-l învăţ, la noi este al 

doilea an de grupă pregătitoare, copilul ştie foarte multe şi s-a plictisit de ce face la grădiniţă. 

Știe deja să citească, să socotească. Acum facem altfel de activităţi, decupăm de exemplu”. 
Nu putem încheia fără a da locul cuvenit şi acelei categorii de părinţi, „înrudită” sau 

interesectată atitudinal cu cea prezentată anterior – şi suficient de bine reprezentată „în teren” 
– care adoptă deliberat stilul educativ „laissez-faire” şi care, în consecinţă, respinge în totalitate 
ideea de „pregătire” sau, cel puţin, o minimalizează considerabil, susţinând, fie din ignoranţă sau 
comoditate, fie din principii asumate veritabil, teoria adaptării „spontane”, „naturale”, ca un 
proces intrinsec, organic care ţine de evoluţia copilului supus „încercărilor” mediului. Merită să 
cităm, spre exemplificare, câteva astfel de răspunsuri, provenind de la părinţi din localităţi 
diferite, împreună cu argumentaţia fiecăruia: 

 „Dar nu forţat, nu! A fost să viziteze şcoala. Totul să fie natural, să nu se forţeze nota cu 
„pregătirea”. Cel mai bine ne pregătesc ei pe noi”. 

 „Nu îl pregătesc, nu ştie el, el crede că va fi o joacă, nu înţelege”. 

 „Să nu îl cocoloşim”. 

 „Să nu le spunem nimic, să nu facem mai mult caz decât este. Devine o problemă această 
schimbare doar dacă noi punem presiune pe ei”. 

 „Băiatului meu nu-i e teamă deloc, cred că nici nu ştie ce-l aşteaptă. De fapt nici noi nu l-am 
zăpăcit, l-am lăsat aşa de capul lui, lasă că vede el; şi o să se descurce bine, n-am nicio teamă 
în privinţa asta, aşa cum ne-am descurcat şi noi la vremea noastră”. 

 „Acum, trebuie să recunoaştem că nu prea ştim noi, ca părinţi ce-i aşteaptă şi, de fapt suntem 
mai speriaţi decât ei, care nu par să dea mare importanţă acestei schimbări”. 

2.1.4. Autonomie şi control, implicare şi încredere 

Concluzia care se impune, în viziunea noastră, este că părinţii nu ar trebui nici să apese 
excesiv şi prematur pe „coarda” responsabilizării, riscând să amplifice şi să supraliciteze 
reprezentarea proiectivă, demotivantă, a unor dificultăţi legate de începerea şcolii, dar nici să 
„demisioneze” de la misiunea lor de pregătire psihologică şi educaţională pentru a asigura 
succesul adaptării la trecerea în noul ciclu de învăţământ. Pe de o parte, copiii au nevoie de o 
continuă încurajare, pentru a-şi forma o percepţie pozitivă asupra vieţii de elev, iar pe de altă 
parte au nevoie de o implicare parentală moderată, echilibrată, adecvată nevoilor şi 
temperamentului fiecăruia, dar susţinută şi focalizată pe identificarea şi rezolvarea oportună a 
problemelor. Este cunoscut că atât stilul educativ autoritarist, ultra-dirijist, cât şi cel „laisser-
faire”, hiper-permisiv generează copiilor un sentiment, deseori neconştientizat, de insecuritate 
emoţională, reprezentând un factor important de risc pentru un eşec al integrării sociale. Copilul 
nu este ajutat în mod real să se dezvolte armonios nici atunci când este „sufocat” şi „cocoloşit” 
de părinţi supraprotectori, care nu îl lasă niciodată să acţioneze autonom şi să-şi asume 
responsabilităţi, dar nici atunci când părinţii confundă încrederea în copil sau stilul „liberal” şi 
„non-directiv” cu permisivitatea totală, cu dezinteresul şi dezangajarea educaţională, cu 
delegarea responsabilităţilor exclusiv în seama şcolii sau a grădiniţei. Contrar unui mit 
omniprezent, cercetările sociologice au dovedit că noţiunile de „control” şi „autonomie” nu sunt 
contradictorii, iar succesul şcolar al unui copil este dependent de finul reglaj şi optima 
compoziţie între un tip de control „inductiv”, exercitat consecvent, al părinţilor, corelat cu 
autonomia instrumentală a copilului. 

Atunci când părinţii nu se implică suficient sau nu se implică deloc în viaţa lor „pre-
şcolară”, dar şi atunci când se implică supradimensionat şi, mai ales când li se transmite 
instabilitate emoţională, copiii riscă să nu se adapteze la viaţa şcolii, să nu poată dobândi 
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competenţele necesare vieţii sociale şi echilibrul psihologic indispensabil între „internalitate” şi 
„externalitate”, între dezvoltare şi respect al ordinii, între, pe de o parte, autonomie, respect de 
sine şi iniţiativă individuală şi, pe de altă parte, asumarea normativităţii şi a constrângerilor 
rezonabile, precum şi a rolului formativ al autorităţii.  

Aşa cum subliniază Elisabeta Stănciulescu, reuşita şcolară depinde semnificativ de „un stil 
parental caracterizat printr-o combinaţie nuanţată şi flexibilă între afecţiune şi susţinere 
parentală (încurajări, sfaturi, recompense) a activităţii şcolare a copilului, pe de o parte, control 
al acestei activităţi şi exigenţă în evaluarea ei, pe de altă parte” (op.cit., pp.103–104). 

2.2. Modalităţi de pregătire din partea cadrelor didactice (grădiniţă şi şcoală) 

Dacă părinţii constituie, pentru copil, instanţa educativă cea mai importantă, dar de ordin 
informal, care are un rol-cheie în pregătirea copiilor, pe de altă parte, atribuţiile principale şi 
cele mai consistente din punct de vedere formal, instituţional, vizând pregătirea pentru o 
trecere uşoară şi reuşită către învăţământul primar revin instituţiei de educaţie preşcolară, 
grădiniţa. 

2.2.1. Principalele noutăţi şi dificultăţi anticipate de către educatoare  

Problema punctuală a mutării anului pregătitor de la grădiniţă la şcoală 

Răspunsurile cadrelor didactice din sistemul de învăţământ preşcolar intervievate spre 
finalul anului şcolar 2011–2012 s-au referit atât la probleme mai degrabă uzuale, repetitive, cu 
un caracter de generalitate sedimentat, în cazul celor mai multe, de experienţa didactică a mai 
multor ani ai tranziţiei de la grădiniţă către şcoală, cât şi la probleme noi, acute şi foarte precis 
contextualizate, determinate de o schimbare structurală inedită şi care era în curs de 
desfăşurare tocmai în perioada derulării cercetării noastre, şi anume introducerea clasei 
pregătitoare la nivelul şcolii. 

Aşa se explică faptul că destul de multe dintre dificultăţile semnalate de către doamnele 
educatoare sunt reacţii îndreptate în mod precis şi, uneori, chiar insistent, faţă de această 
noutate a implementării unei decizii de politică educaţională care, în mod previzibil, le afectează 
nemijlocit, dat fiind că până acum respectivul an pregătitor se încadra, atât curricular, cât şi ca 
spaţiu şi ca normare didactică, la nivelul învăţământului preşcolar. 

Afirmaţiile educatoarelor pe acest subiect denotă o atitudine pronunţată de nemulţumire 
şi contestare a raţiunilor care subîntind fundamentarea acestei schimbări, a legimităţii şi utilităţii 
ei educaţionale, precum şi, mai ales, a caracterului (perceput ca) intempestiv, improvizat şi 
confuz al aplicării şi comunicării ei în interiorul sistemului.  

Putem departaja în acest sens mai multe tipuri de critici aduse mutării în cadrul şcolii a 
clasei pregătitoare: 

Contestaţii radicale, necondiţionate, de principiu  

Educatoarele susţin, mai mult sau mai puţin vehement, că locul corect al anului de 
pregătire pentru clasa I ar fi în grădiniţă şi nu în şcoală, invocând argumente de psihologie a 
copilului, argumente de ordin pedagogic, precum şi de validare în timp a unor bune practici care 
s-ar fi consolidat şi nu ar necesita reformare. În plus, se ridică în discuţie aspecte care ţin 
preponderent de o abordare uşor mai sentimentală a copilului, marcată de un inevitabil 
subiectivism sau „etnocentrism” profesional, de breaslă, tinzând, de asemenea, spre „marcarea 
strictă a teritoriului” de competenţă şi spre devalorizarea, prin comparaţie, a capacităţii cadrelor 
didactice specializate pe învăţământul primar în raport cu copiii de 6 ani sau mai puţin. Astfel, 
persoanele de acest fel intervievate sunt de părere că numai educatoarele sau, cel puţin cadrele 
didactice cu dublă specializare (învăţător - educatoare) ar avea competenţa şi calificarea 
necesare transmiterii curriculumului premergător celui specific clasei I, dar şi a abordării psiho-
afective adecvate pentru copiii mai mici de 7 ani. Mai multe voci acuză drastic ceea ce li se pare 
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a constitui „un experiment”, în care „copiii sunt luaţi drept cobai”. Redăm, spre ilustrare, 
asemenea aserţiuni şi argumente ale subiecţilor de această categorie: 

 „Grupa pregătitoare dintotdeauna a fost adecvată grădiniţei” (urban); 

 „După mine, ar trebui să se renunţe la transferarea grupei pregătitoare în cadrul şcolilor” 
(rural); 

 „Să se înceapă şcoala de la 7 ani, când copiii sunt cu adevărat pregătiţi pentru şcoală, nu la 6 
ani, nu la 5 ani!” (urban); 

 „Învăţătorii nu sunt pregătiţi pentru copii de 6 ani sau mai puţin, nu ştiu să lucreze cu ei, e 
nevoie de o pregătire specifică – doar cei cu dublă calificare, dar şi aici lipseşte exerciţiul, 
experienţa şi, mai ales, spaţiul, climatul şi dotările din grădiniţă; un an contează foarte mult 
la această vârstă, iar copiii nu sunt pregătiţi psihic, afectiv, li se fură copilăria” (urban); 

 „Catedra face diferenţa. Copiii, în această perioadă, au nevoie de joc liber, de activităţi în aer 
liber, de spaţiu, este neapărat necesar să fie clase cu mai puţini elevi” (urban); 

 „Intrarea prematură la şcoală duce la o îngrădire a libertăţii copilului” (urban); 

 „Copiii vor fi siliţi să se maturizeze înainte de vreme şi cred că le va lipsi afectivitatea şi 
apropierea educatoarei” (rural); 

 „Desprinderea de grădiniţă e foarte dureroasă. Grădiniţa reprezintă o prelungire a casei 
părinteşti, caracterizată mai ales prin căldură şi ataşament” (urban); 

 „Este greu ca învăţătoarele să poată să se coboare la copiii de 6 ani. Aceşti copii au nevoie de 
o relaţie mult mai caldă” (urban); 

 „Educatoarea este mult mai blândă, mai apropiată de copii, se joacă cu ei; învăţătorii sunt 
mai duri” (urban); 

 „Cei care iau decizii nu ţin cont de particularităţile psiho-fizice ale copilului. Un efect va fi 
oboseala mai mare a copilului forţat să meargă la şcoală” (urban); 

 „Va fi o promoţie de sacrificiu” (rural); 

 „Copiii trebuie să rămână la grădiniţă” (rural); 

 „6 ani nu-s 7” (rural); 

 „Le-ai furat fără rost un an din copilărie, doar ca să fim la fel ca alţii din alte ţări” (rural); 

 „În loc să păstrăm ce e bun, facem experimente pe copii” (rural); 

 „Se copiază ceva din Occident, fără să se ţină cont de condiţiile noastre” (rural). 

Critici moderate, condiţionate şi punctual 

Critici însoţite, în câteva cazuri, şi de propuneri constructive. Aici putem decanta analitic 
mai multe tipuri de probleme reclamate de către cadrele didactice din grădiniţă. 

a) Probleme legate de spaţiile şi dotarea inadecvată sau insuficientă a şcolilor cu mobilier 
corespunzător, cu materiale didactice şi alte aspecte care ţin de ergonomia specifică a clasei 
raportată la nevoile vârstei copiilor, a numărului şi a modului de organizare a efectivelor de 
copii. De asemenea, sunt exprimate şi îngrijorări legate de lipsa personalului auxiliar considerat 
necesar pentru activităţile clasei pregătitoare: „Copiii ar avea nevoie de o sală de clasă specială, 
cu personal pregătit pentru nevoile lor”; „Baza materială este inexistentă în şcoală, iar asta nu se 
face peste noapte”; „Numărul mare de copii dintr-o clasă în şcoală este un foarte mare 
impediment”; „Mobilierul inadecvat din şcoală – care afectează şi sănătatea copiilor”; 
„Asigurarea mobilierului adecvat vârstei copiilor de clasă pregătitoare”; „Depinde cum se vor 
organiza clasele pregătitoare, dacă vor avea o structură adecvată, care să fie cât mai 
asemănătoare cu cea din grădiniţă” (toate urban); „Dacă se va menţine acest aspect, atuunci 
consider că ar trebui ca şcolile să fie dotate cu mobilier şi cu material didactic adecvat, să se 
rezolve situaţia cu grupurile sanitare, mai ales în mediul rural şi să se înfiinţeze în curtea şcolilor 
spaţii de joacă pe nivel de vârstă” (rural); „Din punctul meu de vedere, cred că va veni un 

învăţător să facă tot un fel de grădiniţă şi va fi foarte greu din cauza lipsei materialului didactic. 

Dacă va fi mai mult şcoală, vom vedea ce va fi. Învăţătorul nu are materiale didactice adaptate 
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grădiniţei. El are doar manuale. Grădiniţa necesită mai mult decât atât, mult material didactic, 
multe jocuri” (rural); „Nu au bază materială, nu au nicio dotare” (rural). 

b) Probleme şi condiţionări legate de curriculum şi metodele didactice folosite: „Dacă s-ar 
respecta programa clasei pregătitoare, atunci va fi bine” (urban); „Dacă activitatea didactică nu 
se va desfăşura preponderent sub formă de joc, iar dacă învăţătorii vor tinde să transforme 
activitatea într-o formă de predare specifică şcolii, atunci copiii vor avea probleme de adaptare” 
(rural). 

c) Probleme legate de categorii speciale de copii care ar avea mari dificultăţi de adaptare 
la şcoală dacă sunt obligaţi să înceapă şcoala la o vârstă mai timpurie: ”Sunt destui copii cu unele 
tulburări de comportament sau de atenţie, mai mici sau mai mari, care se vor adapta foarte 
greu” (urban).  

d) Probleme legate de percepţia negativă a copiilor şi/ sau a părinţilor despre clasa 
pegătitoare: „Copiii au spus că nu vor să meargă la clasa 0, pentru că 0 înseamnă nimic” (rural); 
„Părinţii sunt speriaţi şi revoltaţi, din cauza necunoscutului, a impresiei de improvizaţie, de 
experiment pe copiii lor” (rural). 

e) Probleme legate de maniera de implementare şi de comunicare a schimbării, de lipsa 
de informaţii, confuzia actorilor educaţionali implicaţi şi timpul insuficient pentru a crea 
condiţiile necesare unei bune funcţionări a anului pregătitor în şcoală: „ Timpul rămas este 
foarte scurt, mai sunt doar câteva luni” (urban); „Părinţii sunt revoltaţi, disperaţi, nu ştiu ce îi 
aşteaptă, nu se ştie nimic clar până la aceasta oră” (urban); „Faptul că nu se ştie ce va fi în 
«clasa 0», «nu e nimic ştiut», deşi trebuia să fie totul cunoscut şi pregătit până acum” (rural). 

f) Probleme sociale şi de organizare pentru părinţi: „Părinţii de la noi nu au bani să-şi dea 
copiii la after-school, ce vor face copiii după ora 12?” (urban).  

Mai multe educatoare insistă, în legătură cu măsuri precum introducerea clasei 
pregătitoare, ca factorii decizionali să ţină cont şi de opiniile cadrelor didactice, să piloteze în 
prealabil orice iniţiativă de reformare a unei părţi din sistem, pentru a nu da naştere la 
bulversări şi la efecte contrare scopului scontat. 

2. 2. 2. Dificultăţi generale la trecerea de la grădiniţă la şcoală 

Răspunsurile cadrelor didactice din învăţământul preşcolar au reliefat următoarele 
categorii de probleme recurente de adaptare care apar, de regulă, la trecerea de la grădiniţă la 
şcoală, referitoare în special la cei care absolvă grupa pregătitoare şi intră în clasa I, dar 
aplicabile şi celor care, din acest an şcolar, aveau să treacă de la grupa mare la clasa 
pregătitoare: 

a) caracterul net diferit al programului de la şcoală, în raport cu lejeritatea activităţilor din 
grădiniţă, faptul că li se reduce timpul de joacă. Dacă, acum, „la grădiniţă au asigurat totul: şi 
masa, şi somnul…”, se va trece, practic, destul de brusc, la un alt regim de viaţă, la un program 
mai serios şi mai strict, cu mai multe sarcini şi responsabilităţi, cu un climat psiho-afectiv mai 
sobru şi mai auster, cu o atmosferă mai rece, cu mai multă învăţare şi mai puţin joc; 

b) adaptarea la regulile specifice clasei I (poziţia în bancă, timp mai mare dedicat orelor, 
respectarea pauzelor, ridicarea mâinii pentru a răspunde etc.): „Aici dacă, de exemplu, vor la 
toaletă îi lăsăm, la şcoală trebuie să aştepte pauza; plus că aici merg însoţiţi, la şcoală doamna 
învăţătoare nu are cum să iasă cu ei; tot aşa, la grădiniţă pot fi mai gălăgioşi, în timpul orelor de 
la şcoală vor trebui să păstreze liniştea”; 

c) asumarea mai multor responsabilităţi, definitorii pentru „viaţa de elev”, printre care 
faptul că trebuie să aibă singuri grijă de lucrurile lor (ghiozdan, rechizite etc.); temele pentru 
acasă; prezenţa obligatorie („la grădiniţă vin sau nu vin, cu sau fără motive întemeiate, la şcoală 
însă vor trebui să fie prezenţi în fiecare zi”); respectarea programului, trezitul de dimineaţă („la 
grădiniţă copiii tot vin până la ora 9, între 7:30 şi 9, dar la şcoală trebuie să ajungă la ora 8 fix, nu 
le permite nimeni să întârzii cu jumătăţile de oră sau chiar cu orele!”); 
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d) timpul acordat lecţiilor: „la grădiniţă plecăm de la 30 de minute, pe când la şcoală se 
lucrează 45–50 de minute; e parcă o trecere prea bruscă pentru copii; mai ales în primul 
semestru, cred că e foarte greu” (urban). Dat fiind că activitatea de joc nu va mai fi 
predominantă, există riscul ca, în cadrul orelor, copilul să obosească mai repede sau să îşi piardă 
interesul; 

e) schimbarea cadrului didactic şi diferenţa dintre stilul educatoarei si cel al învăţătorului, 
adaptarea cu o persoană nouă şi, posibil, ceva mai rece şi mai exigentă decât educatoarele: se 
spune că „educatoarele sunt mai mămoase”, pe când „învăţătorii sunt mai duri”; învăţătorul „ar 
trebui să îşi adapteze activitatea didactică la vârsta copiilor săi”; ataşamentul foarte mare faţă 
de persoana educatoarei, percepută de unii copii, mai sensibili sau mai privaţi afectiv în familie, 
ca „o alta mamă”, poate să facă şi mai dificilă emoţional despărţirea de ambientul securizant şi 
gratificant al grădiniţei: „Şi despărţirea de doamna educatoare e uneori mai dificilă, mai ales 
pentru unii copii, totuşi ei se ataşează destul de repede de noua învăţătoare, chiar dacă, pentru 
un timp, vin să ne mai vadă împreună cu bunicile, sau le întreabă despre noi. Avem fetiţe care 
vin şi acum, când termină clasa I” (urban); 

f) trecerea la un sistem de evaluare, chiar dacă destul de „generos”, pe bază de 
calificative; 

g) probleme de ordin psiho-comportamental pentru copilul confruntat cu un nivel ridicat 
de sarcini şi solicitări intelectuale, pe o durată mai mare de timp, de tipul: dificultăţi de 
concentrare a atenţiei; dificultăţi în a urma instrucţiunile şi în a finaliza sarcinile trasate; 
dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor; refuzul, reţinerea sau manifestarea neplăcerii 
faţă de angajarea sa în sarcini de lucru ce presupun un efort intelectual susţinut (cum ar fi: 
temele în clasă sau pentru acasă); faptul că îşi pierde deseori lucrurile sau obiectele necesare 
îndeplinirii sarcinilor sau activităţilor (caietele, penarul, instrumentele de scris, manualele etc.). 

Se cuvine menţionat şi că unele educatoare au opinat că nu vor fi dificultăţi deosebite 
pentru copiii care intră în clasa I, deoarece îi socotesc bine pregătiţi şi echipaţi cognitiv şi 
psihologic cu tot ceea ce au nevoie, prin activităţile desfăşurate la grupa pregătitoare. 

Contracararea dificultăților anticipate 
Dificultăţile anticipate de acomodare la trecerea de la grădiniţă la şcoală se încearcă a fi 

contracarate şi diminuate de către cadrele didactice din grădiniţă prin mai multe modalităţi, pe 
care le-am grupat în câteva categorii mai importante, degajate din răspunsurile date la 
interviurile de grup: 

 Pentru o parte semnificativă dintre educatoare, „toată pregătirea pentru şcoală este inclusă 
în curriculumul specific grupei pregătitoare, care oferă absolut tot ce este necesar pentru ca 
orice copil care a frecventat acest an să poată să facă faţă cu brio în şcoală” (urban). 
Activităţile didactice curente, parcurgerea cu conştiinciozitate şi creativitate a programei 
grupei pregătitoare par suficiente pentru a garanta succesul cel puţin din punct de vedere 
cognitiv, intelectual, al adaptării copilului la cerinţele clasei I, în opinia multora dintre 
persoanele intervievate. Este, de altfel, şi un argument coerent cu dorinţa menţinerii grupei 
pregătitoare în grădiniţă şi care poate servi drept legitimare pentru acesta, demonstrând, în 
acest fel, că rostul prezenţei anului respectiv la nivelul învăţâmântului preşcolar se împlineşte, 
iar educatoarele sunt capabile să se achite de misiunea pregătirii pentru şcoală prin toate 
mijloacele pe care le oferă cadrul curricular. Cadrele didactice în cauză se arată preocupate 
îndeosebi de „pregătirea din punct de vedere al noţiunilor de care vor avea nevoie pentru 
clasa I”, de dezvoltarea limbajului, de activităţile matematice, de cele practice şi de cele de 
cunoaşterea mediului. 

 Pe lângă pregătirea cognitivă specifică prevăzută în programă, unele educatoare 
menţionează expres că, „în mod facultativ şi strict la cererea copiilor” sau „la cererea 
părinţilor”, au făcut şi paşi în avans, prin metode de alfabetizare (recunoaşterea literelor) şi 
exerciţii grafice pregătitoare ale scrierii, suplimentare celor indicate de documentele 
metodice normative. 
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 La acestea, alte educatoare nu omit să adauge şi activităţile extracurriculare, formele de 
pregătire prin joc, serbări, excursii, manifestări artistice sau practice, civice, ecologice (unele 
dintre ele fiind realizate în parteneriat cu şcolile din proximitate ori de apartenenţă şi făcând 
parte din programul „Şcoala altfel” sau din proiectul „Ziua porţilor deschise”). Unii 
respondenţi cuprind acest gen de activităţi sub titlulatura de „pregătire sub formă emoţional–
estetică” pentru intrarea în şcoală. De exemplu, se pun în scenă serbări şcolare cu tematica 
legată de părăsirea grădiniţei şi de pregătirea pentru rolul de elevi, jocuri „de-a şcoala” sau 
alte activităţi care să îi familiarizeze cu şcoala: „De exemplu, în cadrul temei «În curând voi fi 
şcolar!» am pregătit împreună ghiozdanul, am discutat despre ce conţine acesta, ne-am jucat 
de-a şcoala”, sau: „în cadrul activităţilor de construcţii am realizat o şcoală, copiii au construit 
ceea ce le-ar plăcea să găsească la şcoală; copiii au fost puşi să deseneze şcoala asa cum le-ar 
plăcea să fie”. În excursiile organizate se încearcă şi cultivarea unui spirit de autonomie şi de 
asumare a responsabilităţilor, lăsându-i pe copii, în manieră controlată, să-şi asume singuri 
rezolvarea unor sarcini. 

 O altă modalitate de „obişnuire cu greul”, de asigurare a unei treceri mai line către un 
program mai solicitant şi mai riguros o reprezintă şi creşterea progresivă a duratei alocate 
activităţilor din grădiniţă: „Pe parcursul anilor copiii sunt pregătiţi pentru un program tot mai 
lung”. 

 O educatoare a amintit, ca formă de pregătire pe care a folosit-o, şi „susţinerea unor lecţii 
deschise la care sunt invitaţi părinţii” (rural). 

Colaborarea educatoare–învăţători 

O formă distinctă şi extrem de importantă de asigurare a familiarizării cu spaţiul şi 
oamenii şcolii, a socializării mai uşoare şi a integrării premergătoare a copilului constă în 
parteneriatul grădiniţei cu şcoala sau colaborarea dintre cadrele didactice care „îşi predau 
ştafeta” una alteia din punct de vedere al formării copilului într-o perioadă eenţială pentru 
dezvoltarea sa. De aceea, pentru interesul copilului, este de foarte mare însemnătate să existe o 
convergenţă şi chiar o conclucrare, o acţiune împreună a celor două instituţii de educaţie 
formală. 

În acest sens, educatoarele relatează: „Avem parteneriate cu şcoala: facem vizite tot 
timpul la şcoală, organizăm activităţi împreună sau noi, educatoarele, mergem cu copiii în curtea 
şcolii, ca să-i obişnuim cu mediul de acolo, unde copiii de la grădiniţă se joacă cu cei din clasa I, 
asistaţi şi ei de învăţătoare” (urban); „Noi colaborăm prin parteneriate cu învăţătorii. De 
exemplu, am cu clasa a IV-a parteneriat grădiniţă-şcoală. Avem parteneriat de 2 ani. Doamna va 
prelua clasa pregătitoare. Un exemplu: la evaluarea proiectului tematic «Toamna», şcolarii şi 
preşcolarii au pus murături, şi, când s-au murat, le-am dat unei familii nevoiaşe. Doamna 
învăţătoare le-a spus preşcolarilor că peste 2 ani „vor fi împreună”. Şi asta e regula: doamnele 
învăţătoare merg la clase şi vorbesc cu copiii. La sfârşitul anului, copiii fac vizită la şcoală: stau 
de vorbă cu d-na învăţătoare. Li se prezintă părinţilor oferta educaţională. Copiilor li se prezintă 
rechizitele, aceştia sunt invitaţi să ia loc alături de şcolari, li se arată uniforma” (urban); „Avem o 
colaborare bună, strânsă cu învăţătorii, am dezvoltat parteneriat cu şcoala cea mai apropiată, 
unde se înscriu cei mai mulţi dintre copiii noştri” (rural); „Am participat la «Ziua porţilor 
deschise» organizată la şcoala respectivă, iar copiii s-au familiarizat astfel cu spaţiul şcolii, cu 
cadrele didactice, cu atmosfera de acolo” (rural); „S-au realizat vizite la şcoală, de exemplu de 
Ziua copilului (1 iunie)” (rural); „Învăţătoarele obişnuiesc să vină în grădiniţă, îşi expun ofertele, 
fac întâlniri cu părinţii, cheamă copiii care urmează să intre la şcoală” (rural). 

În general, se apreciază existenţa şi funcţionarea în parametri optimi a relaţiei cu cadrele 
didactice din şcoală, dar sunt şi situaţii unde educatoarea mărturiseşte că „nu avem colaborări 

speciale cu învăţătoarele din şcoală” (rural) ori că „nu se cunoaşte încă învăţătoarea care va veni 
la clasa pregătitoare, de aceea nici nu am avut cum să desfăşurăm activităţi comune” (rural). Pe 
de altă parte, aşa cum am evidenţiat la subcapitolul precedent, disputa asupra locului mai 
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prielnic al clasei pregătitoare şi „deposedarea” educatoarelor de dreptul şi competenţa de a 
realize educaţia copiilor în anul anterior clasei I au condus, pe alocuri, la o tensiune nedorită şi la 
alimentarea unui gen de rivalitate şi competiţie profesională între educatoare şi învăţători, care 
nu favorizează neapărat perspectivele continuării fructuoase a acestui gen de parteneriate, spre 
beneficial copilului. 

Colaborarea educatoare–părinţi 

Un alt parteneriat indispensabil pentru reuşita adaptării copilului la şcolaritate este şi 
acela între grădiniţă şi familie. Pe această temă, răspunsurile s-au dispersat într-o mai mare 
măsură, variind între opinii critice, nemulţumiri, ba chiar răspunsuri „denunţând” şi deplângând 
existenţa unor raporturi reci şi conflictuale cu multe dintre familiile copiilor şi, pe de altă parte, 
consemnarea unei realităţi de colaborare consistentă şi utilă, de conjugare a eforturilor în slujba 
pregătirii viitorilor elevi pentru intrarea în şcoală. 

Condiţia minimală şi, totodată, forma principală de colaborare cea mai des întâlnită 
printre răspunsurile cadrelor didactice priveşte asigurarea frecventării cu regularitate a 
grădiniţei. Este vorba despre o exigenţă pe cât de simplă, pe atât de esenţială pentru ca familia 
să pună, practic, la dispoziţia propriului copil tot suportul pedagogic de specialitate oferit de 
personalul calificat al instituţiei preşcolare, absolut necesar parcurgerii metodice, sistematice a 
unui traseu curricular preparator, structurat şi verificat pentru a garanta succesul, cel puţin de 
ordin cognitiv, al adaptării la şcoală: „Copilul, dacă frecventează grădiniţa cu regularitate (că, 
dacă îl aduci 2 săptămâni/ semestru, e degeaba), va reuşi să se integreze. Altfel, nu se adaptează 
nici la programul grădiniţei. Dar copiii ar trebui să vină de acasă cu nişte minime deprinderi (pe 
care să se grefeze însuşirea regulilor privind comportamentul din grădiniţă)” (urban). 

O altă condiţie o reprezintă manifestarea interesului de către familie pentru activitatea 
educativă desfăşurată cu copilul în grădiniţă, implicarea constantă în viaţa grădiniţei, în mod 
deosebit în anul înscrierii la şcoală, printr-o comunicare frecventă cu educatoarele, prin 
respectul şi receptivitatea manifestate la informaţiile şi sfaturile acestora şi prin disponibilitatea 
de a conclucra cu ele atunci când este nevoie, prelungind şi consolidând acasă cele lucrate în 
cadrul unităţii de învăţământ. Notăm, spre exemplificare, câteva răspunsuri care vizează această 
modalitate fundamentală de colaborare: „Ce înţelegeţi prin colaborare? Răspuns: comunicare cu 
şcoala: [părintele să ceară] informaţii despre comportamentul copilului, şi atunci părintele va şti 
ce e acela un comportament corect al copilului” (urban); „Este important ca părinţii să participe 
la orele de consiliere săptămânale, să comunice mai mult cu educatoarea” (rural); „Să nu ne mai 
considere un fel de baby-sitter, de îngrijitoare pentru copiii lor, să ne respecte, să stea de vorbă 
cu noi, să ţină cont de părerile noastre”, să fie interesaţi de aspectele legate de educaţie, de 
eventualele probleme psihologice sau de comportament ale copilului (urban). 

Se vorbeşte chiar despre un parteneriat în trei, incluzându-se aici şi şcoala, cu viitoarea 
învăţătoare, prin „realizarea unor întâlniri periodice” între cei trei actori educaţionali. 

Educatoarele intervievate accentuează miza convergenţei pedagogice „Trebuie unitate în 
acțiune între grădiniță și familie”. „Dacă nu există aceasta unitate, ci unii trag într-o direcție și 
ceilalți în alta, copiii sunt cei care au de suferit, inclusiv în ceea ce privește adaptarea la școală” 
(urban). 

Mai mult decât atât, în legătură cu unele familii, problema pe care o pun cadrele didactice 
este una şi mai gravă, şi mai bazală, şi anume aceea a responsabilităţii parentale, formulând-o în 
termeni care nu pot să nu neliniştească: „Din păcate, nu toți părinții sunt pregătiți să fie părinți, 
nu știu să-și asume responsabilitatea educativă” (urban); „Să-și iubească așa cum trebuie copiii, 
să petreacă timp cu ei, să comunice cu ei, dacă au probleme să ceară sprijinul persoanelor de 
specialitate” (urban); „Să-și asume problemele, să le recunoască” (urban); „Să-și preia rolul de 
părinte” (urban). 

Participarea efectivă şi responsabilă a părintelui la viaţa şcolară a copilului său este 
sugerată a se concretiza în forme de acest fel: „Trebuie să i se explice copilului cum va fi la 
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şcoală, ce responsabilităţi îl aşteaptă pe el, dar fără ca părinţii să-l sperie, dimpotrivă, făcându-l 
să capete încredere în sine”; „Pe perioada verii să le aducă aminte anumite teme, cunoştinţe pe 
care cei mici le uită de obicei”; „În privinţa activităţii zilnice, părinţii ar trebui să continue acasă 
cu copilul ceea ce el a învăţat la grădiniţă”; „Părinții ar trebui să își urmărească copiii, să îi ajute, 
să îi încurajeze, să nu îi lase să trândăvească”; „Să-l ducă pe copil până la școală, să o cunoască 
dinainte, eventual să vorbească și cu învățătoarea” (toate urban); „Ghiozdanul e greu de făcut – 
părintele trebuie să-l ajute. Părinţii trebuie să ştie ce program are copilul la şcoală, pentru a-i 
ordona programul de acasă: copilului îi e greu singur să se integreze în ritmurile şcolare. Pe de 
altă parte, copilul trebuie să ajungă singur să ştie ce are de făcut, să aibă grijă de ce îi spune 
educatoarea/ învăţătoarea şi să transmită el, copilul, părinţilor ce i-a spus aceasta” (rural). 

Educatoarele recomandă părinţilor să manifeste o atitudine echilibrată şi valorizantă, de 
respect şi de încredere atât în raport cu grădiniţa, cât şi cu şcoala, pentru a reuşi să transmită 
celor mici sentimente pozitive asupra şcolarităţii, care să le faciliteze acomodarea şi 
performanţa educativă. Pentru ca un copil să iubească să meargă la şcoală, să înveţe cu drag şi 
să asculte de învăţătorii săi, este de dorit ca, mai întâi, părinţii să fie convinşi de însemnătatea 
educaţiei, să iubească şcoala, să o gireze simbolic în faţa celor mici şi să exprime consideraţie 
faţă de cadrele didactice. Socotim de folos a încheia această parte a analizei noastre cu o 
concluzie-recomandare desprinsă chiar din cuvintele unor educatoare (din mediul urban), ce 
sintetizează ideile noastre referitoare la pregătirea copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice 
pentru trecerea de la grădiniţă la şcoală: „[Părinţii trebuie] să-i încurajeze şi să le descrie şi 
partea frumoasă, nu să-i sperie şi să-i ameninţe, cum fac unii dintre ei, care le spun «lasă, că o să 
vezi tu cum va fi la şcoală!» Unii copii nu ştiu la ce să se aştepte, or părinţii nu fac uneori decât să 
le creeze o imagine negativă.  

 

3. Adaptarea copilului la mediul școlar  

Copilul merge la școală atunci când împlinește vârsta potrivită, dar este el suficient 
pregătit pentru această schimbare din viața lui? Poate el anticipa realist ce înseamnă școala, 
poate el să înțeleagă de ce trebuie să meargă la școală și la ce îl ajută aceasta?  

În cadrul capitolelor anterioare ale lucrării noastre ne-am ocupat de acomodarea copilului 
cu școala, de remarcarea continuităților și discontinuităților ce marchează intrarea la școală. Aici 
vom încerca să înțelegem atitudinea copilului de 6/ 7 ani față de școală, așa cum se reflectă ea 
în literatura de specialitate, și în spusele părinților și învățătorilor. De asemenea, vom încerca să 
descoperim susținerea familială de care dispune copilul și cum sprijină școala, prin intermediul 
învățătorului, adaptarea copilului. 

3.1. Copilul 

Majoritatea copiilor se bucură mult la gândul că vor merge la școală. Școala este pentru ei 
ca o promisiune a bunei deveniri, a unei vieți noi într-o lume de basm. Acolo copilul se gândește 
că va deveni mare și important pentru întreaga comunitate (ca mama și tata). Dar, ajuns în 
mediul școlar, copilul găsește suficientă susținere și înțelegere pentru ceea ce simte și trăiește? 
Părinții îi oferă suportul de care are nevoie pentru trecerea sa într-o etapă importantă a 
existenței? Școala este suficient de pregătită să-l primească și să-l educe așa cum are nevoie? 
Sunt cadrele didactice apte de a nu dezamăgi copilul? 

Ca adulți educatori, indiferent că suntem părinți, cadre didactice, cercetători, decidenți în 
educație sau numai membri ai comunității, ne punem aceste întrebări ori de câte ori ne aflăm în 
preajma unui copil care începe școala. Răspunsul la aceste întrebări ne arată dificultățile prin 
care trece copilul la intrarea în școală, dar și sprijinul pe care îl are el din partea familiei, a școlii 
și a comunității pentru a se putea adapta. În raport cu sprijinul care i se oferă, copilul însuși 
descoperă modalități proprii de acomodare cu școala, de integrare a ei în viața sa. 
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3.1.1. Înţelegerea atitudinii copilului faţă de școală 

La intrarea sa în școală, copilul se confruntă cu un mediu necunoscut, cu persoane străine, 
cu cerințe noi. El este nevoit să facă față, într-un timp scurt, unei schimbări mari care se petrece 
în viața sa. Copilul însuși devine „elev” și nimic pare că nu se mai poate schimba, că nu mai 
poate fi ca înainte. Este o etapă în care copilul are nevoie de tot sprijinul pe care îl pot oferi 
părinții și învățătoarea, dar și comunitatea din jur. 

Copilul sprijinit de adulții educatori din jurul său reușește să facă față schimbării și să se 
bucure de noua etapă în care a intrat, să beneficieze de tot ceea ce îi oferă școala.  

Copilul întâmpină probleme serioase când intră la școală doar dacă nu beneficiază de o 
pregătire bună și de o susținere adecvată. Indicii ale unor probleme găsim în reacții specifice ale 
copilului care arată un stres al schimbării.  

O reacție poate fi refuzul integrării precum: „Nu comunică prea bine la școală, nici cu 
colegii, este neatentă și și-a ales poziția strategică din spatele clasei”.  

O altă reacție este depresia (semnalată de către învățătoare mai ales la clasele 
pregătitoare): „Unii copii plâng după mama, se agață de ea dimineața, se supără repede”; 
„Plâng din orice, se accidentează, îi doare mereu câte ceva”; „Își pierd obiecte, sunt speriați că nu 
va veni cineva să-i ia la prânz”.  

Timiditatea este și ea o reacție la stres: „Îi e teamă să spună ce gândește, se rușinează să 
vorbească cu colegii, îi este frică să ceară ceva chiar dacă are mare nevoie (nu cere voie la 
toaletă)” (învățătoare, urban).  

O altă reacție este năzdrăvănia: „Unii copii sunt agitați, vorbăreți, neatenți, mereu în 
mișcare, fac boacăne” (învățătoare, urban). 

Agresivitatea este, de asemenea, o reacție de apărare: „Sunt copii care îi chinuie pe alții, 
sunt agasanți, lovesc, vorbesc urât, strică obiectele colegilor, le umblă prin ghiozdane” 
(învățătoare, urban). 

Atunci când copiii ne transmit astfel de semnale arată că au mare nevoie de ajutorul 
adulților din jur. Când copilul se confruntă cu o schimbare prea mare, părinții și învățătoarea îl 
pot ajuta dacă îi creează în jur un mediu asigurator, dacă îi insuflă încredere prin felul lor de a fi, 
prin atitudinea pe care o adoptă. 

Atitudinea adulților educatori  

Adaptarea copilului la mediul școlar depinde mult de atitudinea părinților și a învățătoarei 
față de școală, față de educație și față de copil. De asemenea, contează ca adulții de sprijin să-l 
înțeleagă pe copil, să-i ofere în școală un mediu adecvat dezvoltării lui și potrivit cu trăirile sale și 
să nu îl ia pe nepregătite. 

Atitudinea părinților 
Părinții care valorizează școala și sunt relaxați, vorbesc frumos despre aceasta, se bucură 

de ea, se implică activ, dar nu în locul copilului. Atunci și copilul va fi dornic să meargă la școală, 
va fi curios și interesat, se va implica și va profita de toate experiențele oferite de școală. Va 
simți bucuria de a fi mare, util, de a descoperi, de a se forma. Se va simți pe un tărâm magic al 
dezvoltării personale de care se va lăsa profund fascinat.  

Părinții anxioși cel mai adesea vorbesc frumos despre școală, dar se sperie de eșecul 
copilului ca de „drobul de sare”. Copilul, care este un fin observator al limbajului mai subtil, 
remarcă faptul că părinții lui sunt în alertă, că sunt nervoși, că participă cu nerăbdare și 
intoleranță la teme, că sunt axați pe performanță și concurențiali. Ei sunt ambivalenți și în raport 
cu copilul, deși îl încurajează, se tem puternic de orice eșec pe care îl văd în orice greșeală, orice 
calificativ, orice performanță a vreunui coleg: „Mă enervez când văd ce mult greșește la lecții, 
uneori îi rup foaia din caiet și îl pun să mai scrie o dată”; „Aș vrea să progreseze mai rapid, a 
învățat câteva litere, dar scrie atât de greu, e neatent și nu se concentrează, se întrerupe să facă 
altceva”; „Îi arăt caietele colegilor, ei de ce pot să scrie mai bine și mai corect?!” Și învățătoarele 
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au amintit aceste atitudini ale părinților ca fiind factori de inhibiție pentru copil: „Ar fi mai bine 
dacă părinții nu fi atât de axați pe performanță”.  

Părinții care pun presiune pe copil și se manifestă cu duritate impun condiții stricte și nu-i 
dau posibilitatea copilului de a oscila, par a se opune chiar naturii copilului căruia îi ridică 
standarde pe care nu le poate oricum atinge. Aici responsabilitatea excesivă și controlul 
părintelui tind să înlocuiască formarea responsabilității proprii a copilului care poate să învețe să 
se conformeze, dar nu să se autoasume. În aceste condiții este dificil pentru copil să găsească 
bucuria de a învăța, de a lucra, de a se duce la școală. Or, fără această plăcere, copilul nu va avea 
motivația intrinsecă de a se angaja cu efort în activitățile de învățare. Un copil fără o motivație 
intrinsecă nu va putea fi motivat din exterior, reușind să epuizeze registrele celor mai ingenioși 
adulți. Copilul nu poate învăța decât pentru sine și doar dacă simte bucuria de a face aceasta, 
dacă se simte atras și curios. Altfel, în pofida tuturor stimulărilor din jur, sau poate și din cauza 
lor, va ajunge repede dezinteresat, se va concentra tot mai greu, va obosi și va deveni stresat.  

Părinții prea preocupați de alte probleme și care alocă prea puțin timp copilului lor nu pot 
fi un sprijin pentru formarea relației copilului cu școala. Pare că alte aspecte ale vieții sunt mai 
importante decât ceea ce trăiește copilul în relație cu începerea școlii. El nu poate înțelege decât 
că școala nu poate fi suficient de importantă pentru a trezi interesul adulților, și atunci de ce ar 
merita ea vreun interes din partea lui care dorește să fie adult ca mama și tata? Aici interesul 
copilului va trebui să se formeze în ciuda lipsei de atenție a părinților. Uneori copilul își poate 
găsi un refugiu în școală și învățătură, dar cel mai adesea el preia atitudinea dezinteresată din 
familie.  

Părinții conflictuali sunt cei care se opun din principiu oricărei oferte sociale (și școlii, 
bineînțeles). Ei se manifestă adesea cârcotași în raport cu școala, învățătoarea, celălalt părinte, 
iar copilul nu poate fi decât la mijloc între aceste nemulțumiri. Aici copilul preia starea 
conflictuală pe care o înțelege ca stare de ambivalență față de școală: îi place și displace școala 
deopotrivă. Adesea, copilul simte că trebuie să joace roluri diferite în cele două spații. Așa că 
pentru a se adapta, la școală este într-un fel și acasă, în altul.  

Neîncrederea părinților față de învățătoare îl pune în dificultate pe copilul care nu mai știe 
ce să creadă și care se simte forțat să aleagă între mai multe autorități care își dispută 
copilărește poziția. O învățătoare ne-a spus: „Ar trebui să existe o colaborare reală între familie 
și școală, însă avem surpriza ca una să vorbim față în față, să fie de acord cu sugestiile noastre, 
iar acasă să prezinte partenerului o altă părere, de multe ori criticând acțiunile noastre în fața 
copilului. Ei uită că aceștia sunt mici și spun cam tot ce li se pare lor că ar trebui spus”. 

În această stare de neîncredere părinții pot fi antrenați prin mass-media, ceea ce s-a 
întâmplat în acest an cu clasa pregătitoare. Neîncrederea părinților în școală, nemulțumirea lor 
față de sistemul de educație și, în mod special, atitudinea de respingere a clasei pregătitoare în 
care copilul lor a fost totuși înscris îl fac și pe copil să fie neîncrezător, dar ,mai ales speriat, să 
considere de datoria lui să se revolte, să plângă, să vrea la mama. Învățătoarele au arătat: 
„Părinții nu respectă sistemul de învățământ, nu își încurajează copiii, iar aceștia nu mai învață 
din pasiune”; „Părinții ar trebui să nu mai critice clasa pregătitoare în fața copilului, este totuși 
clasa în care merge el”; „Atâta se vaită părinții cu clasa pregătitoare că au reușit să-i sperie și pe 
copii”; „Părinții ar trebui să fie mai preocupați de binele copiilor lor, să îi încurajeze mai mult, să 
le acorde mai multă încredere copiilor lor și să evite să critice această clasă și mutarea ei la 
școală”. 

Părinții cu probleme familiale (sărăcie, agresivitate, marginalizare socială, divorț, boală, 
separare de copil) creează un mediu instabil pentru copilul care, și așa greu încercat, face față cu 
greu altor schimbări. Pentru un copil care se confruntă cu dificultățile unei familii cu probleme 
este prea mult să mai facă și cerințelor școlare. Acești copii, dar și familiile lor au nevoie de 
sprijin extern, specializat pentru a se echilibra ca să poată oferi un mediu asigurator copilului. 
Învățătoarele arată cum copiii pot fi antrenați în problemele părinților, fapt care le diminuează 
interesul pentru școală: „Copiii care au avut dificultăți de acomodare, am descoperit că fac parte 



32 

 

din familii cu probleme; copilul este visător, neatent, dezinteresat, deși este foarte isteață”; „Din 
păcate, avem de a face cu familii dezbinate, în care părinții în loc să se gândească la binele 
copilului nu fac decât să își bage bețe în roate unul altuia”. 

Atitudinea învățătoarei 
Copilul se simte bine la școală dacă învățătoarea este constant caldă, deschisă, 

înțelegătoare, dar și fermă, clară, asiguratoare, echidistantă și stimulativă. Este tot ceea ce-i 
trebuie copilului pentru a învesti mediul școlar cu magia unui tărâm inițiatic propice dezvoltării 
și devenirii.  

Totuși, aceste calități ale învățătoarei nu sunt puține și nici ușor de regăsit în viața școlii. 
Atitudinea învățătoarei față de școală este mult mai nuanțată. Această atitudine depinde și de 
relația sa cu colegii, de valorizarea socială a muncii sale, de cunoștințele despre dezvoltarea 
copilului și de maturitatea sa afectivă. Copilul este mai degrabă influențat de aspecte subtile, de 
limbajul nonverbal care arată nivelul ei de entuziasm, de bucurie, de toleranță, înțelegere, 
încredere în sine și respect față de copii. Adesea, copiii știu mai bine decât părinții lor și decât 
orice inspector ce fel de persoană este „doamna”, iar reacțiile lor sunt adesea un indiciu.  

De pildă, dacă învățătoarea se simte frustrată din cauza salariului mic, dacă se simte într-o 
profesie nevalorizată social, dacă consideră un eșec personal profesia sa, dacă nu se simte bine 
alături de colegii săi din școală, atunci atitudinea sa generală va trăda acestea prin nesiguranță, 
neimplicare, blazare, nervozitate, cerințe exagerate adresate părinților și copiilor, stare 
permanentă de nemulțumire. 

Atitudinea școlii 
Școala prin decidenți și cadre didactice se confruntă cu numeroase schimbări sociale, cu o 

puternică concurență din partea mass-mediei, a activităților de educație din afara școlii. Vechile 
atitudini și metode nu mai funcționează, vechile stiluri de studiu și învățare sunt pe cale să fie 
abolite.  

Dacă școala însăși nu ține pasul cu cerințele societății actuale, dacă nu se deschide către 
părinți, dacă nu știe valoriza copilul și dacă nu se valorizează pe sine printr-o ofertă plăcută, 
necesară, adecvată și de calitate, aceasta nu va putea fi prețuită pentru prea mult timp de către 
instanțele plătitoare (părinții care acum nu par a conta prea mult în fața decidenților). 

Ambivalența sistemului față de propriile decizii, nehotărârea și lipsa de consecvență au 
făcut ca imaginea școlii în societate să devină cel puțin „neserioasă”: „S-a introdus anul acesta 
clasa pregătitoare, dar se aude că la anul va fi scoasă, adică am făcut un experiment pe acești 
copii?”; „Nici nu mai știm ce o să fie mâine, așa de dese sunt schimbările în învățământ”; „Azi ni 
se spune că a fost luată o măsură bună, mâine ni se spune că trebuie retrasă că a fost proastă... 
noi nu mai credem nimic”. 

Educația are efecte pe termen lung și de aceea toate schimbările la nivelul școlii ar trebui 
temeinic experimentate înainte de a fi introduse. O atitudine pripită și neînsoţită de cercetare și 
testare a schimbărilor îndreptățește neîncrederea cu care părinții privesc școala. 

Atitudinea autoritaristă prin care se impun schimbările din școală, fără consultarea 
părinților, fără posibilitatea acestora de a opta între mai multe variante, face, de asemenea ca 
școala să trezească resentimente la nivelul opiniei publice, să arate nesiguranță și lipsa stimei de 
sine. 

Școala noastră, în loc să-și adapteze metodele la copilul de azi, să descopere căi moderne 
de individualizare a învățării și de stimulare plăcută și interesantă, pare a-și extinde metodele 
autoritariste și la adresa părinților care sunt tratați „de sus”, care trebuie să „respecte reguli”, 
care „sunt certați” și cărora li se formulează cerințe.  

Bineînțeles că și copilul, ca parte a comunității din care face parte, se confruntă cu această 
imagine deteriorată pe care o propune școala însăși. 

În timp ce pretenția școlii este de „majestate”, oferta devine din ce în ce mai puțin 
adaptată, iar „birurile” cresc, este exact situația ce a precedat Revoluția franceză înainte de care 
nimeni nu credea că ar fi posibilă vreo orânduire fără nobilime. 
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3.1.2 Repere privind acomodarea copilului 

În urma acestei analize, plecând de la răspunsurile oferite de către învățătoare și părinți, 
putem descoperi câteva registre majore în care este necesară acomodarea copilului cu școala. 
Se vădeşte că un copil trebuie să se adapteze: programului, persoanelor noi, spațiului și 
cerințelor școlii. 

Acomodarea cu programul școlii 

După începerea școlii, copilul își ritmează viața după programul acesteia, care pare 
implacabil și cu un ritm ce nu mai ține seama de reperele vechi, de nevoile particulare ale 
copilului, de activitățile lui de până atunci.  

Aceasta face ca școala să devină reperul cel mai important în jurul căruia se învârte 
întregul său program: copilul trebuie să se culce seara devreme ca să se poată trezi dimineața 
pentru școală, trebuie să se odihnească la prânz ca să-și poată face temele... 

Părinții și învățătoarele aici sunt de acord când remarcă dificultățile pe care le ridică 
adaptarea la programul impus de către școală și când arată nevoia ca ei să se implice pentru a 
sprijini consecvent copilul. 

Considerațiile și rolul învățătoarei 
Învățătoarele constată că multor copii: le este greu să ajungă la ora 8:00 la școală, 

dimineața sunt mai somnoroși, iar după primele ore devin agitați; copiii au dificultăți cu durata 
orei, pauzele le par scurte, simt că nu mai au timp de joacă și se joacă în ore, nu își pot menține 
atenția mai mult de 20 de minute.  

Aici însă nu este vorba decât despre atitudinea normală a copilului în fața schimbării 
programului, precum și reacții caracteristice acestui nivel de vârstă. 

Totuși, învățătoarele remarcă și faptul că sunt copii care nu au probleme deosebite cu 
adaptarea la program. În acest sens ele consideră: că depinde foarte mult de experiențele 
anterioare ale copilului, de felul în care a fost pregătit pentru școală; că, dacă a fost la grădiniță, 
deja acomodarea cu un program nu mai pune probleme; că, dacă un copil trăiește într-o familie 
unde părinții sunt responsabili cu activitățile pe care ei le au de dus la îndeplinire, cel mai 
probabil că va prelua și el modelul, devenind responsabil cu activitățile școlare. De aici reiese că 
pregătirea se poate face temeinic și în afara școlii, la grădiniță și în familie.  

Grădinița pare a fi un mediu benefic pregătirii pentru școală: „Copiii care nu au fost la 
grădiniță au probleme de adaptare, nu se pot concentra un timp mai îndelungat, au un ritm mai 
lent de lucru, nu înțeleg întotdeauna sarcina de lucru, nu comunică la fel de bine cu colegii” 
(învățătoare, rural). 

Alte opinii arată că grădinița nu poate pregăti total pentru mediul școlar: „Mulți se cred 
încă la grădiniță, vor să se joace... se tăvălesc pe jos cum făceau la grădiniță, dar aici nu e 
covor... durata orei de curs diferă de cea de la grădiniță... din cauza obișnuinței formate la 
grădiniță de a intra în clasă și la ora 8:30, acum, le vine greu copiilor să se trezească mai 
devreme astfel încât să ajungă la școală la ora 8:00” (învățătoare, urban). 

Sunt învățătoare care consideră că părinții sunt responsabili cu disciplina copilului: „Unii 
copii întârzie, dar sunt de vină părinții... când îi întreb pe copii îmi spun că mama sau tata nu au 
fost gata și ei așteptau îmbrăcați la ușă” (învățătoare, urban).  

Învățătoarele evidențiază faptul că unii părinți din societatea contemporană par a pune pe 
primul plan ceea ce simte copilul lor și mai puțin „obligativitatea școlii”, în timp ce ele 
funcționează după reguli care se aplică tuturor, iar aceasta ridică o problemă: „O fetiță este 
foarte atașată de mama ei, iar atunci când se confruntă cu o problemă plânge și o vrea pe mama 
sa; o altă fetiță a plâns în primele 3 zile de școală, iar părinții au decis să nu o mai aducă zilnic. 
Acum vine din când în când. Absentează frecvent și nu știm ce să facem și cum să procedăm în 
aceste situații; părinții par să nu fi înțeles obligativitatea acestei clase” (învățătoare, urban). 
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O învățătoare a menționat că, mai ales la clasa pregătitoare, sunt părinți care nu au 
sentimentul că școala este serioasă. Ei aduc copilul la școală doar din când în când. 

Indiferent de opiniile lor însă, toate învățătoarele se simt datoare să ofere copiilor o 
perioadă de adaptare, un sprijin pentru a intra în ritmul școlii. Bineînțeles că fiecare învățătoare 
are strategia sa de a-i ajuta pe copii să se adapteze programului școlar. 

O învățătoare, în primele două luni de școală, își aștepta copiii la intrarea în școală de 
unde mergeau împreună. Copiii nu puteau întârzia pentru că se simțeau jenați să fie așteptați de 
întreaga clasă, de aceea ei își zoreau părinții, deși nimeni nu i-a certat pe cei care au întârziat. 

O altă învățătoare a spus că face pauze mai dese în care se joacă cu ei, cântă, se mișcă, și 
se joacă: „Am constat din experiență că, dacă nu le dau eu pauze dese, își iau ei pe rând și atunci 
nu mai e chip să facem vreo activitate: unul vrea să mănânce, altul să meargă la toaletă, altul se 
udă cu apa din ghiozdan, altul aleargă prin clasă... așa că am numai de câștigat dacă le dau 
pauză când îi văd mai obosiți, agitați sau plictisiți” (învățătoare, rural). 

Considerațiile și rolul părinților 
Părinții, cel mai adesea, își organizează viața în funcție de programul copilului. Ei ajung la 

serviciu după ce au dus copilul la școală, sau găsesc pe cineva care să se preocupe de aceasta. 
Dimineața, trezirea se face sub imperativul dictat de școală: „Haide, scoală-te să nu întârzii la 
școală”, apoi ținuta este inspectată și aranjată pentru școală, gustarea ajunge proaspătă în 
ghiozdan tot pentru la școală. Când părinții vin acasă îl întreabă pe copil: „Ce ai mai făcut azi la 
școală”, lecțiile pentru școală sunt foarte importante, iar seara există preocuparea de a face 
ghiozdanul pentru școală. Când cineva vine în vizită, i se spune ce a mai făcut copilul la școală. 
Cuvântul școală este foarte prezent de acum în discuțiile din familie.  

Întreaga familie își schimbă programul în funcție de școala copilului și nicio altă activitate 
nu poate tulbura acest ritm. 

Sunt însă situații și familii în care copilul nu este sprijinit să se acomodeze cu programul de 
la școală. Părinții întârzie dimineața și copilul îi așteaptă, alteori părinții sunt așa de ocupați cu 
treburile lor încât nu mai dau importanță școlii copilului, iar uneori părinții deleagă 
responsabilitatea unei bone sau bunici care să se ocupe total de respectarea programului 
copilului.  

Sunt părinți (din mediul urban) care au semnalat probleme ale lor cu programul școlii: 
„Dacă la grădiniță puteam să las copilul până la ora 18:00 (cu altă variantă 16:00) și să-l iau 
după programul de la serviciu, acum el termină la ora 12:00 și trebuie să găsesc un ajutor”. 

Aceasta a fost și una dintre obiecțiile majore privind introducerea clasei pregătitoare, 
„copilul ar mai putea sta un an la grădiniță unde programul este mai facil pentru părinți”. De 
aceea, programul „Școala după școală” se bucură de o mare apreciere în rândul părinților, deși 
ei sunt conștienți de nevoia copilului, ca după școală, să se relaxeze, să se zbenguie în aer liber, 
să se întindă în pat, să se joace în voie și apoi să-și facă lecțiile. Ceea ce nu se poate întâmpla 
dacă el stă într-o sală de clasă până la ora 18:00. 

Sunt și semnalări din partea părinților care arată că respectarea programului școlar nu se 
face de către învățătoare: învățătoarea întârzia la prima oră, în mod sistematic, spunând că vine 
de departe. Copilului i se pare normal să întârzie și el, căci oricum „doamna nu vine”. 

O altă învățătoare îi lăsa pe copii să facă ore cu alți angajați ai școlii, ori cu o învățătoare a 
altei clase, ori de câte ori avea o „altă treabă”, şi, bineînțeles, că și copiii voiau să lipsească la 
început în zilele când ea nu venea, și mai apoi își descopereau ei înșiși „alte treburi” mai 
importante decât școala (părinți, urban).  

Copilul nu poate să-și asume ritmul școlii dacă adulții din jur nu vibrează în acest ritm. 
Dacă pentru adulți școala este ceva serios, cu un program care se respectă, atunci și copiii vor 
înțelege aceasta. 

Părinții încearcă și ei să-și ajute copilul implicându-se cum pot: „Ne-am jucat de-a şcoala și 
așa am ajuns să facem lecţii scurte de 10–15 minute”; „Dimineața mă trezesc mult înainte ca să 
pregătesc totul și când scol copilul să mă ocup de el relaxată”; „Eu pregătesc copiii pentru școală, 
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dar îi duce soțul meu, deoarece eu nu reușesc să fiu gata la timp”; „Facem împreună activități 
care să-i mențină atenția timp de mai multe minute ca să învețe să se concentreze și la școală”.  

Acomodarea cu persoanele noi de la școală 

La școală, copilul întâlnește unul din cei mai importanți adulți din viața sa, învățătoarea de 
care depinde întreaga lui viață de la școală. Învățătoarea însă este o persoană străină pe care nu 
o cunoaște și uneori nu o înțelege, o persoană care are un limbaj diferit de cel de acasă, care i se 
adresează altfel și care îi impune cerințe cu care nu s-a mai confruntat. Copilul însă va face față 
de dragul ei, dacă ea îl ajută și încearcă să-l înțeleagă.  

Tot la școală, copilul relaționează cu o mulțime de copii. Colegii lui din clasă sunt diferiți și 
fiecare vine cu repere pe care le-a căpătat în familia sa. Copilul se confruntă cu o mare 
diversitate de copii, fiecare diferit în felul său.  

În școală sunt însă și alți adulți și alți copii cu care copilul poate că nu relaționează propriu-
zis, dar fiecare contact cu aceștia contează. 

Relația copilului cu învățătoarea 
Învățătoarele, când fac cunoștință cu copii veniți pentru prima dată la școală, sunt 

preocupate să-i cunoască, să se prezinte pe sine, să le trezească încrederea. Ele se preocupă să 
stabilească relații afective cu fiecare copil în parte, pentru a putea avea o bază specifică pentru 
relația educativă de la această vârstă. 

Învățătoarea este pregătită prin formația ei și prin experiență să știe că nu poate realiza o 
relație strict educativă cu copii cu care nu are un acordaj afectiv. Acest acordaj afectiv vine în 
urma disponibilității ei de a-i înțelege pe copiii, de a-i ajuta să se adapteze și să se simtă 
importanți la școală, de a comunica cu părinții lor pentru a stabili o relație pozitivă cu aceștia și 
pentru a găsi datele necesare înțelegerii copilului.  

În acest registru, neînțelegerea copilului sau înțelegerea lui greșită poate avea efecte 
negative pe termen lung și poate fi chiar traumatică. 

O învățătoare a dat un test copiilor în prima zi de școală și a presupus, în urma desenului 
unui băiat, că acesta ar avea mari probleme. A chemat-o pe mamă, aceasta s-a speriat și s-a 
făcut mare vâlvă în jurul unui biet desen (pe care învățătoarea, absolventă de Psihologie, nu 
avea căderea să-l interpreteze). Urmarea a fost că, în mod firesc, copilul nu a mai vrut să 
deseneze și nici să scrie nimic, că și-a asumat eticheta de „copil cu probleme” arătând întregii 
lumi această față (părinte, urban). 

O altă învățătoare îi vedea pe băieți, și în special pe unul, ca fiind vinovat de tot ce se 
petrecea negativ în clasă în timpul pauzei. Acest băiat era așa de stresat încât nu mai voia să 
meargă la școală, avea coșmaruri și făcea pipi în pat (părinte, urban). Aceasta arată că impactul 
pe care îl are învățătoarea în viața copilului este foarte mare și puternic, de aceea este 
important ca ea să conștientizeze acest lucru.  

O învățătoare a observat că o fetiță făcea în mod sistematic bastonașele strâmbe. În 
discuție cu mama au putut constata că forma bastonașelor corespundea cu reprezentarea pe 
care fetița o avea pentru cifra doi. Când i-au explicat că acele bastonașe erau pentru „m” mic, 
fetița le-a putut face drepte. Învățătoarea a observat astfel că această fetiță avea nevoie de 
prezentarea întregului ansamblu atunci când i se oferea o sarcină (părinte, urban).  

Înțelegerea copilului pare astfel foarte importantă pentru ca el să se simtă în siguranță. 
Dacă un copil se simte neînțeles, se simte străin pentru un adult care rămâne străin pentru el și 
astfel relația educativă nu se poate închega. Așa se face că refuzul copiilor de a relaționa cu 
învățătoarea este uneori destul de vehement: „Uneori copiii ne spun că ei nu vor să face ce 
le-am spus”; „O fetiță mi-a întors pur și simplu spatele atunci când vorbeam cu ea” (învățătoare, 
urban). 

Alteori este vorba despre registre diferite de comunicare: unul adult, al învățătoarei, și 
altul al copilului. O învățătoare era supărată pe lipsa de „politețe”: „Au tendința de a se purta la 
fel ca acasă: ne vorbesc cu tu” (învățătoare, rural). Deși ea vedea în aceasta ceva negativ, copiii 
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păreau a o integra între cunoscuții lor, între cei apropiați de care aveau nevoie să se simtă în 
siguranță: de la distanța lui „dumneavoastră” le era rușine să ceară la baie, să plângă și s-ar fi 
simțit prea singuri. 

O învățătoare de clasă pregătitoare spunea că în primele zile copiii plângeau și spuneau că 
„vor la mama”, cereau voie des să meargă la baie. Aceste manifestări însă sunt de înțeles dacă 
ne gândim la regresia copilului la confruntarea cu un mediu necunoscut și solicitant (învățătoare, 
rural).  

Învățătoarele înțeleg nevoia de timp a copilului pentru a realiza noi relații de atașament: 
„Copiilor le este dificilă adaptarea și pentru că se rup de grădiniță, de educatoare. Până se 
atașează de învățătoare, e nevoie de ceva timp și această este perioadă cea mai delicată. 
Durează cam o lună, după care se intră într-un ritm firesc” (învățătoare, urban). Pe acest fond 
apare importantă cunoașterea reciprocă din timp: „Nu au existat activități de colaborare cu 
educatoarele, deși consider că m-ar fi ajutat atât pe mine să cunosc mai bine copiii, cât și pe 
copii. Aș fi știut cam ce nevoi are fiecare, cum să îi ajut mai bine” (învățătoare, urban). 

Majoritatea învățătoarelor însă învață din experiența lor cu copiii că ei au nevoie să fie 
ascultați înainte de a asculta, să fie înțeleși înainte de a înțelege, să cunoască înainte de a se lăsa 
cunoscuți, să se învețe de la ei, înainte de a se lăsa învățați. Relația cu copilul are nevoie de timp, 
consecvență, bunăvoință și predictibilitate. 

Relația copilului cu colegii săi 
Învățătoarea are și rolul de a închega colectivul clasei și de a sprijini relațiile dintre copii 

prin înțelegerea pe care le-o oferă tuturor, prin echitatea cu care îi tratează, prin toleranța sa și 
prin faptul că nu se transformă în „vânătoare de vinovați”. De asemenea, învățătoarea poate 
stabili echipe, sarcini comune ale unui grup de copii, poate lucra pe proiecte și poate să-i aducă 
spațial pe copiii în contact unii cu alții îndemnându-i să se cunoască.  

O învățătoare spunea că în fiecare săptămână le schimbă copiilor colegul de bancă pentru 
a ajunge să se cunoască cu toții.  

O altă învățătoare a realizat proiecte în care copiii au lucrat în echipă întâlnindu-se acasă 
unii la alții. 

Învățătoarele remarcă dificultăți atunci când: „Se formează un nou colectiv, copiii vin din 
grădinițe diferite. Se mai păstrează un nucleu de elevi, dar sunt și mulți copii noi”. 

Părinții se integrează și ei în grupul de părinți, își oferă ajutorul, arată înțelegere pentru 
ceilalți copii, se întâlnesc în afara școlii cu colegii copilului și cu părinții acestuia. Astfel ei oferă 
un model personal de integrare în grup. Ei își îndeamnă copilul să fie atent la colegii săi, să-i 
înțeleagă, să fie tolerant și binevoitor, corect. Ei înșiși privesc cu toleranță conflictele dintre 
copii. 

Intoleranța părinților față de comportamentele colegilor copilului se transformă în 
probleme, după cum mărturisea o mămică: „Principala dificultate pe care a întâmpinat-o a fost 
legată de un coleg care obișnuia în fiecare zi să-și agreseze colegii și să deranjeze orele de curs”.  

Relația copilului cu alte persoane din școală  
Chiar de la clasa pregătitoare, copiii interacționează și cu alți profesori în afară de 

învățătoare (la sport, la religie și, opțional, la limbă străină). Atitudinea acestor cadre didactice, 
felul în care acestea colaborează cu părinții contează mult pentru adaptarea copilului. 

O învățătoare spunea: „unii profesori și-au luat concediu medical ca să nu mai vină la ore 
la clasa pregătitoare... E foarte greu să-i ai pe cap 4 ore”. Evident că această atitudine creează 
un start greșit pentru o relație. Nu oricine poate avea această profesie, nu oricine poate găsi 
bucurie în lucrul cu copiii, iar întrebarea este cine sunt cei care ar trebui protejați de o astfel de 
„întâlnire” dificilă, copiii sau profesorii? Ambele categorii de bună seamă... Poate că accesul în 
învățământ este mult prea lesnicios. 

Un profesor de sport al clasei I (urban) a decis să-i călească pe copiii scoțându-i afară, în 
frig, în tricouri. Rezultatul „tratamentului” a fost o clasă de copii bolnavi, părinții s-au revoltat, 
iar copiii nu se mai simțeau în siguranță la ora de sport. Evident că educația spartană are 
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calitățile ei cu condiția să existe și beneficiari, totuși poate că nu doar copiii ar trebui să se 
adapteze la școală, ci și școala la copii. 

Consilierii școlari ar putea sprijini adaptarea copiilor care intră în școală, prin faptul că i-ar 
putea ajuta atât pe profesori să înțeleagă cerințele copiilor, cât și pe copii să se descurce cu 
cerințele școlii, şi poate că și unii părinți ar avea nevoie de sprijin. 

Învățătoarele exprimă această nevoie: consilierul școlii ar trebui să se implice mai mult; 
consilierul nu se implică decât atunci când se întâmplă ceva grav, oare doar acesta este rolul lui? 

Poate că rolul consilierului nu este foarte clar stabilit în școală, dar, dincolo de „fișa 
postului”, fiecare profesionist își stabilește singur limitele rolului său. Oare cei mai mulți dintre 
consilieri își doresc să fie doar responsabili cu disciplina? 

Școala stabilește reguli, organizează programul și spațiul școlar în funcție și de propria 
percepție pe care o are despre copii. Această percepție este preluată de către copii. 

Într-o școală din rural, un copil mai mare a găsit un copil mai mic rătăcit în școală, el, l-a 
ajutat să-și găsească clasa. Aici copiii mari îi ajutau pe cei mici să se acomodeze. 

Au fost școli care au amenajat spațiul claselor dedicate pentru clasa pregătitoare: le-au 
dotat cu covoare, aspiratoare, jucării, pernițe pe care copii să stea pe jos, cu mese potrivite 
pentru înălțimea lor și dulăpioare pe hol unde să-și schimbe încălțămintea de afară. Mediul din 
școală, fiind așa de prietenos și apropiat de cel din grădiniță, copiilor le-a fost mai ușoară 
adaptarea. 

În unele școli se organizează excursii, proiecte comune între mai multe clase, cercuri pe 
interese variate (de șah, sport, dans, muzică etc.) la care copiii mici participă împreună cu copii 
din clase mai mari pe care îi pot vedea relaxați. 

Sunt și experiențe în care organizarea din școală îngreunează adaptarea copilului. 
Într-o școală s-a alocat un palier claselor pregătitoare, iar copiilor mai mari le era interzis 

să meargă pe acolo. Rezultatul a fost că celor mici le era frică de cei mari, iar cei mari îi 
împingeau pe cei mici ori de câte ori îi găseau prin școală, considerând că au intrat în teritoriul 
lor (nici cei mici nu aveau voie să acceseze spațiile lor, cum nici ei nu putea intra în palierul 
acestora). 

Au fost și școli care au fost total nepregătite pentru clasele pregătitoare. Aici au înghesuit 
cele mai rupte bănci din școală, de la clase diferite, unele mai mici, altele mai mari. Învățătoarele 
au fost anunțate cu câteva zile înaintea începerii școlii că vor prelua clasă pregătitoare. 
Frustrarea învățătoarei, a părinților și a copiilor a făcut dificilă adaptarea.  

O învățătoare (urban) spunea: „Este o măsură bună, dar pripită. Anul trecut ne zbăteam 
să ne interesăm cum va fi cu clasa pregătitoare, să facem reclamă școlii noastre în grădinițe, am 
cerut și la inspectorat să ne spună informații în plus și nimeni nu știa nimic. Anul acesta, totul în 
grabă... programe, mobilier, înscrieri. Cu înscrierile a fost ceva îngrozitor... toată lumea era 
debusolată. Prea multă noutate și prea în grabă”. 

Contează de asemenea întregul personal din școală, care, chiar dacă nu intră prea mult în 
contact, îi creează copilului o impresie asupra mediului de acolo. 

Într-o școală portarul țipa la copii și la părinții care îndrăzneau să intre în spațiul școlii. 
Copiii aici erau speriați de acest portar „rău”.  

Într-o altă școală femeia de serviciu se ocupa de copiii mici ajutându-i să se scuture de 
zăpadă, să se schimbe pentru sport. Ea le crea impresia unei case în care adulții le sunt de ajutor 
copiilor. 

Se vede treaba că orice adult din spațiul școlii face parte dintr-o comunitate educativă și îi 
poate fi de ajutor copilului. 

Acomodarea cu spațiul școlii 

Școala face parte din comunitatea locală, iar spațiul ei îi aparține acesteia. Copilul când 
merge la școală simte că parcurge un drum inițiatic ce-i deschide un spațiu simbolic al 
cunoașterii și devenirii lui ca persoană dezirabilă în comunitate.  
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Cel mai adesea, folosim școlile proiectate și construite în perioada comunistă. Așa se face 
că toate școlile din mediul rural sunt la fel și toate școlile urbane se aseamănă între ele. 
Construcţiile şcolare din acea perioadă presupun prea puțină mobilitate a utilizării spațiilor, prea 
puțină versatilitate a sălilor. De asemenea, sistemul magistrocentrist, axat pe verticalitatea 
relației dintre profesor și copii, este impus arhitectural: școlile au două intrări și două scări și în 
majoritatea s-a păstrat utilizarea lor segregată: profesorii și copii merg separat ca și cum nu ar 
trebui să se contamineze. S-a păstrat de asemenea catedra în centrul clasei pentru profesor și 
șirurile de bănci ale copiilor orientate către aceasta. 

În cadrul comunității, școala este o instituție importantă; de aceea are o clădire mare (cât 
o biserică) este poziționată în centrul unui spațiu de locuințe și accesul la ea se face ușor din 
toate direcțiile („toate drumurile duc la Roma”). Oricum ar fi acest spațiu al școlii, el este foarte 
diferit de spațiul casei copilului și necesită o cunoaștere, o acomodare.  

Copilul simte clădirea școlii ca fiind mare (căci adăpostește mai mulți copiii decât a văzut 
el vreodată la un loc) și de aceea se teme că s-ar putea pierde, că s-ar rătăci. Pe de altă parte 
este curios să vadă sălile, laboratoarele, biblioteca, cancelaria. Relația copilului cu spațiul școlii 
parcurge același drum pe care îl are relația copilului cu învățătura: la început totul îi pare mult și 
străin și, cu timpul, pe măsură ce curiozitatea îi este satisfăcută, noi întrebări apar susținute de 
exuberanța și încântarea explorării. Încet, încet, copilul începe să se înstăpânească pe aceste 
spații: dacă la început copiii aleargă prin clasă, se ascund prin cotloane, mai apoi ies pe hol, se 
aleargă și se refugiază în băi, cu timpul îndrăznesc să meargă în grup în curtea școlii, la 
bibliotecă, iar după o perioadă niciun cotlon nu rămâne necercetat. 

Sprijinul oferit de către învățătoare 
Învățătoarea asigură copiii în fața spațiului necunoscut și le prezintă treptat clasa, 

clădirea, curtea, toaletele. Acest spațiu nou se personalizează treptat și începe să devină al 
copilului odată ce aici el are o bancă a lui, un scaun, un dulap cu numele lui, o poză pe perete, un 
ghiveci adus de acasă pe pervaz. Învățătoarea devine asiguratoare și dacă își așteaptă copiii 
dimineața pentru a-i duce în clasă, dacă stă cu ei în pauze și îi conduce la bibliotecă sau la sala 
de sport. Această asigurare este necesară copilului care se simte mic într-o școală mare, care se 
simte în pericol de a se pierde. Dar fiecare copil găsește propria lui cale de a se asigura. 

O fetiță visa foarte des după începerea școlii că se pierdea prin clădire și se trezea 
speriată. O alta chiar s-a pierdut, urcând un etaj în plus și a fost adusă la clasa ei de către femeia 
de serviciu a școlii. Sunt copii care se sperie așa de tare să nu se piardă încât nu acceptă să se 
despartă de părinți decât când ajung în clasă și o văd pe doamna. Sunt copii care cer să plece din 
oră la toaletă și se plimbă prin școală curioși. Alții fac ture la buticul din școală (părinți, urban).  
Acest sentiment al „pierderii” copilului se exprimă și prin relația lui cu obiectele sale: copilul 
poate pierde la școală ghiozdan, cărți, caiete, haine, echipament de sport, stilouri, ochelari. 
Pierderea obiectelor sale arată adulților cât de pierdut se simte el însuși, dar îi oferă și avantajul 
întoarcerii, cercetării în amănunt a spațiului școlii, refacerii unor trasee și deci îi oferă 
posibilitatea înstăpânirii temeinice asupra unui spațiu care devine cunoscut. Învățătoarea îi 
sprijină pe copii să cunoască școala lăsându-se pe sine cunoscută, fiind ea însăși deschisă și 
predictibilă pentru copii. Pe măsură ce „doamna” nu mai este o străină și școala va fi un spațiu 
mai puțin necunoscut. 

Sprijinul oferit de către părinți 
Se poate observa cum adaptarea copilului cu spațiul școlii se face mai ușor pentru cei care 

au frați mai mari (deci au mai fost în acest spațiu), pentru cei de la sat, unde școala este mai 
adesea un spațiu deschis comunității, și pentru cei care au fost împreună cu părinții la diferite 
activități, evenimente și cursuri ținute în școală. Pentru copil „școala” înseamnă și drumul până 
la ea. De aceea, este de ajutor dacă părinții înțeleg să parcurgă acest drum cu bunăvoie și fără 
grabă, cu toleranță pentru jocurile copilului. De asemenea, părintele poate asigura copilul contra 
„pierderii” în școală dacă în primele zilele îl duce până în clasă sau îl lasă în seama vreunui adult 
responsabil din cadrul școlii. 
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Spațiul școlii este foarte diferit de spațiul casei, iar copilul, pentru a împărtăși această 
experiență acasă cu părinții, are nevoie ca ei să știe despre ce este vorba, să cunoască spațiile la 
care se referă copilul în povestirile sale. L-ar ajuta dacă părinții ar cunoaște ei înșiși spațiul școlii. 

De asemenea, părinții, măcar în cadrul școlii, care este un spațiu dedicat lor, ar putea avea 
mai multă atenție față de toți copiii. Ca adult nu poți îmbrânci alți copii ca să treci tu cu copilul 
tău, nu te poți adresa arțăgos unor copii care se joacă, nu poți ocupa spațiul altui copil doar din 
prea mare concentrare pe copilul propriu. De asemenea, nu poți pleca cu copilul acasă după ore, 
când în curtea școlii au mai rămas copii pentru care nu a venit încă nimeni să-i ia. O mămică 
(urban) și-a amintit cum, atunci când a întârziat să-și ia copilul la prânz, și învățătoarea și o 
bunică a altui copil au avut grijă ca fetița ei să nu se simtă în nesiguranță. Copilul a înțeles că 
orice s-ar întâmpla, în școală este în siguranță. 

O învățătoare( urban) spunea: „Nu-i putem lăsa pe părinți în clasă, înainte de ora de sport 
au venit câțiva să-și schimbe copiii și au ocupat băncile altor copii care nu mai aveau loc de ei”. O 
altă învățătoare (urban) menționa: „Noi primim părinții în curtea școlii, dar se face o mare 
aglomerație la prânz și mulți dintre adulți fumează. Tot atunci intră la școală cei din gimnaziu și 
pătrund printr-o mare de fum în timp ce noi vrem să menținem școala ca un spațiu cu exemple 
mai puțin nocive”. 

Este evident că aici este nevoie de revenirea la acel bun-simț minim necesar creșterii 
copilului și la o mai mare implicare a comunității. Acolo unde nu se pot respecta niște reguli 
nescrise, se pot înscrie în regulamentul școlii. 

Sprijinul oferit de către școală 
Deschiderea școlii ca spațiu pentru părinți este foarte important pentru copil. Dacă 

părintelui i se închide ușa în nas, copilul are un sentiment de nesiguranță în acel spațiu în care 
părintele lui nu are acces. De asemenea, și premisa unei colaborări a familiei cu școala nu se 
poate face decât de pe poziția de autoritate a acesteia din urmă. Școala ar putea oferi o sală de 
așteptare pentru părinți în care aceștia să poată sta să discute în timp ce-și așteaptă copiii. 
Curtea școlii ar putea fi amenajată ca un parc în care părinții să se poată plimba, iar copiii să se 
mai joace după ore. Biblioteca școlii ar putea fi deschisă și pentru părinți, atunci și copiii și 
părinții ar putea citi aici împreună.  

Acomodarea cu noile cerințe 

Copilul care până acum era obișnuit să ceară el de la ceilalți se vede în situația în care el 
însuși trebuie să facă față unor cerințe. Această schimbare îl face să se simtă mândru că este 
mare, îl face să se simtă parte din comunitatea semenilor căci este ca și ei. Totuși este important 
ca aceste cerințe să vină gradat și să fie pe potriva copilului ca el să nu se simtă copleșit și să nu 
aibă sentimentul că nu poate face față: că școala este prea grea pentru el și să se mulțumească 
să fie un elev slab. 

Sprijinul oferit de către învățătoare 
Învățătoarea îi poate ajuta pe copii să facă față cerințelor de la școală dacă acestea le sunt 

pe potrivă, dacă nu sunt prea multe și prea variate și dacă relația ei cu copilul îi permite să îi 
ceară copilului ceva. Așa cum nu putem cere ceva unui necunoscut, și învățătoarea ar trebui să 
se lase cunoscută de către copii și abia apoi să le formuleze cerințe. De asemenea, este 
important ca învățătoarea să-i cunoască pe copii pentru a observa care este ritmul lor de 
adaptare, care este specificul lor de interacțiune. 

O învățătoare îi implica pe copii în sarcini care le erau pe potrivă și avea grijă ca atunci 
când nu reușeau să rezolve ceva, să le explice și să le dea un exercițiu în care copiii să aibă 
succes (părinte, rural). O altă învățătoare (urban) spunea că în prima săptămână a încercat să-i 
cunoască pe copii și să stabilească împreună niște reguli minime de conviețuire pe care le 
respecta chiar ea, după care a început ca pentru fiecare cerință să facă și o ofertă formulată ca 
atare: „Voi scrieți pe caiete un rând frumos de bețișoare și eu mă voi uita la toate și voi face o 
steluță în fața rândurilor corecte”; „Voi veniți la timp la școală, iar eu vă aștept în holul de la 
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intrare până la ora 7:55”; „Voi încercați să vorbiți pe rând, iar eu vă voi asculta pe toți”; „Nu este 
nimic dacă ai uitat caietul acasă, eu îți dau o foaie ca să scrii în clasă, dar tu o vei transcrie în 
caietul tău apoi”.  

Din aceste experiențe se poate vedea cât de important este cum anume formulăm 
cerințele și cât de mult contează să-i acordăm respect copilului. Se poate vedea că acolo unde 
este comunicare, acolo unde copilul trebuie să se confrunte cu consecințele firești ale actelor lui, 
nu e nevoie de pedepse sau recompense, aici nici copiii nu sunt năzdrăvani și nici învățătoarele 
excedate. 

În privința cerințelor școlare, învățătoarea ar trebui să facă distincția între colaborarea cu 
părinții pentru o mai bună implicare a copilului și formularea de cerințe pentru părinți. Nu 
părinții sunt cei care ar trebui să respecte cerințele școlare și de aceea implicarea lor nu ar 
trebui să se facă decât de pe poziția parteneriatului.  

Sunt însă și învățătoare care se consideră cadre didactice și ale părinților și pentru care 
comunicarea cu părinții înseamnă să-i pună pe părinți la treabă. Cel mai adesea, astfel de 
învățătoare se simt frustrate de „neascultarea părinților”: „Părinții nu se implică, nu înțeleg că 
trebuie să facă ghiozdanul împreună cu copilul, așa că ei vin la școală fără multe din cele 
necesare”; „Părinții nu se uită la cerințele înscrise pe caiet pentru a-i pune pe copiii la treabă”; 
„Cu părinții e mai greu, deși le spun cum să lucreze acasă cu copilul, ei nu o fac”; „Este necesar 
ajutorul părinţilor pentru teme așa că lecțiile se fac după 17.30, când copilul este obosit” (mai 
multe învățătoare, urban).  

Poate că le-ar fi de ajutor acestor învățătoare dacă ar înțelege că nu ele stabilesc ceea ce 
trebuie să facă părinții cu copilul lor, că începerea școlii nu înseamnă că viața familială se 
schimbă fundamental și că devine subordonată școlii, că formarea responsabilității copilului 
pentru școală se formează în relație cu ea și nu cu părinții, că părinții ar fi mult mai cooperanți 
dacă nu ar fi infantilizați, dacă nu ar mai fi tratați ca niște copii. Copiii sunt „neascultători” atunci 
când cerințele adresate lor nu sunt adecvate nivelului de dezvoltare, când se opun exprimării 
libere sau când nu sunt formulate pe înțelesul copiilor. 

Sunt învățătoare (rural și urban) care ne-au spus: „Ritmul de lucru este susținut, trebuie să 
ne ținem de un calendar mai strâns de activități, nu putem amâna sau scurta orele. Copiii nu mai 
au timp și nici loc sau cu ce să se joace”; „Copiii nu sunt obișnuiți cu mediul riguros și artificial din 
școală, cu comunicarea pe verticală cu învățătoarea, cu cerințele care se opun nevoii lor de 
exprimare și mișcare”. Învățătoarele, cu cât sunt mai riguroase cu astfel de cerințe, cu atât sunt 
mai mirate de libertatea de exprimare a copiilor. De ce ar trebui ca școala să impună un mediu 
artificial, ea nu pregătește copilul pentru lumea aceasta? De ce comunicarea ar trebui să fie „pe 
verticală”, servește aceasta procesului educativ? Toată această rigoare, împiedicarea copilului 
de a se mișca și de a se exprima este oare în beneficiul dezvoltării lui?... Oare de ce în școală se 
perpetuează cu obstinație metehne vechi care nu mai folosesc nimănui? 

Sprijinul oferit de către părinți 
Părinții înșiși își asumă cerințele școlii ca fiind foarte importante pentru ei, se fac luntre și 

punte ca să le împlinească. Părinții îl secondează pe copil la teme lăsându-și deoparte alte 
treburi. Această implicare dedicată a părinților îl va ajuta pe copil să-și asume serios sarcinile de 
la școală. 

În mod susținut și consecvent părinții acordă centralitate școlii în viața copilului: nici o altă 
activitate extrașcolară nu mai are prioritate. Ca de fiecare dată, părinții sunt datori să mențină 
un echilibru al implicării lor: să fie suficient de susținători pentru a menține implicarea copiilor, 
de a-i ajuta pe copii fără însă a le prelua din responsabilități.  

Spațiul școlar îi aparține copilului și aici el solicită sprijinul când are nevoie. Copilului îi 
place la școală tocmai pentru că în acest mediu se poate exprima independent, își poate dovedi 
o valoare individuală, prin ceea ce poate și știe, și nu prin părinții săi. Dacă părintele intervine 
prea autoritar, stabilind ce are de făcut copilul, poate ajunge să concureze cu locul „doamnei”: 
„Nu-mi spune cum să scriu, ce te crezi doamna?” (părinte, urban). Tot această atitudine poate fi 
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copleșitoare pentru copilul care și acasă se simte ca la școală. Dacă părintele se implică prea 
mult o poate face în detrimentul copilului ce riscă să devină dezinteresat. 

Părinții însă pot fi bune modele de comportament. Dacă părinții sunt responsabili cu 
îndatoririle lor, dacă se implică serios cu ceea ce au de făcut și copilul va proceda la fel cu 
cerințele de la școală. De asemenea, părinții își pot ajuta copilul dacă știu crea o atmosferă 
relaxată și destinsă în privința școlii și a lecțiilor. Lecțiile trebuie făcute de către copil pentru că el 
este mare și are niște îndatoriri de care are ocazia să se achite cât mai bine. Aceasta arată ce 
priceput și capabil este copilul. Este important ca părinții să nu reducă responsabilitatea 
copilului la o „corvoadă” de care trebuie să scape cât mai repede, pentru care are nevoie să fie 
recompensat sau pedepsit. Unii părinți, din mediul urban și rural deopotrivă, ne-au mărturisit: „Îi 
spun să-și facă mai repede lecțiile ca să scape o dată și să poată ieși la joacă”; „Îi promit că îl las 
să se uite la televizor dacă își face lecțiile bine și repede”; „Dacă greșește la lecții, îi rup foaia din 
caiet”; „Dacă nu scrie cum trebuie, nu-l mai duc în parc”. 

Toate acestea abat atenția copilului de la responsabilitatea lui către nevoia de a-și 
mulțumi părintele, or aceasta nu îl ajută să devină independent. 

3.2. Părinții 

Părinții, referindu-se la adaptarea copilului lor la mediul școlar, au vorbit despre 
dificultățile întâmpinate de copii în școală, despre ajutorul oferit de familie și de învățătoare. Ei 
și-au expus considerațiile despre ce ar trebui făcut pentru a se veni în sprijinul copilului proaspăt 
școlar.  

3.2.1. Dificultăţi întâmpinate de copil la școală 

Referitor la principalele dificultăți pe care le întâmpină copilul lor de când a început școala, 
părinții semnalează foarte multe aspecte. Unele dintre dificultăți sunt identice cu cele semnalate 
și de către învățători: lipsa de atenție, apetența pentru joc și pentru vorbirea liberă, nerăbdarea, 
faptul că se plictisesc repede, sentimentul de a fi încă la grădiniță. La acestea se mai adaugă 
multe altele care arată empatia cu copilul: se trezește prea devreme; nu mai are suficient timp 
pentru joacă; sunt prea multe teme; îi e greu să facă semnele grafice; are nevoie de ieşiri în aer 
liber şi de mişcare; îi e dificil să stea la Școala după Școală; nu reușește să-și aranjeze ghiozdanul; 
are ghiozdanul prea greu; sunt prea multe caiete suplimentare și copilul se încurcă în ele; nu are 
intimitate la toaletele școlii unde vin copiii mari peste el; copiii mari îl împing pe scări; portarul 
nu ne dă voie să-i ducem până în clasă și copilului îi e frică să nu se rătăcească pe coridoare; nu 
știe să se schimbe pentru ora de sport; nu înțelege ce i se cere; uită să spună acasă ce i-a spus 
învățătoarea; colegii se poartă urât; pauzele sunt prea mici și nu are timp să mănânce... 

Manifestări ale copilului 

Problemele enumerate de către părinți acoperă un registru foarte larg plecând de la 
probleme de organizare a școlii, care nu pare un mediu în care un copil de 6, 7 ani să se simtă în 
siguranță, la neadecvarea cerințelor formulate de învățătoare, la neînțelegerea particularităților 
de vârstă a copilului în școală, la timpul prea mic alocat din partea familiei. Bineînțeles că sunt și 
părinți care consideră că nu există nicio dificultate la copilul lor și că el s-a adaptat perfect și fără 
vreo problemă: „Este foarte încântat de trecerea la școală, nu sunt probleme”; „Nouă ne este 
mai greu, ei nu au nicio dificultate”. 

De asemenea, sunt părinți care își fac griji acolo unde nu este cazul și unde par a se 
alătura mofturilor copilului: „Fetiţei mele nu-i place sportul” (părinte, urban). Sunt și părinți care 
vorbesc despre reacții traumatice ale unor copii de când au început școala: „E foarte obosit și 
agitat, nu mă mai înțeleg cu el”; „Se îmbolnăvește foarte des, o doare capul sau burta”; „Îi e 
teamă de tot ce se întâmplă, de doamna, de copii, în pauze nu iese din bancă”; „Îi e frică să 
meargă la toaletă și se abține până ajunge acasă”; „Fetei mele îi este frică să răspundă. Știe, dar 
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chiar dacă știe îi este frică să spună”; „La școală este foarte cuminte, acasă este foarte zvăpăiat, 
se descarcă”; „Dacă își uită ceva, începe să plângă de frică să nu-i spună doamna ceva, să nu se 
facă de râs”. Unii părinți sunt încântați de școală pentru că mediul din grădiniță era defectuos: 
„Educatoarea îi lovea, îi pedepsea, țipa la ei”; „La grădiniță se plictisea, nu lucra nimic”; „Îi place 
școala, nu mai este traumatizat”; „Acum sunt mai puțini în clasă, la grădiniță erau mulți”. Unii 
părinți arată dificultăți referitoare la anumite situații: „E mai obosit vinerea și lunea”; „Îi e mai 
ușor când are câte două ore la rând pentru aceeași materie, când orarul e mai diversificat copilul 
e mai zăpăcit”; „Nu reușește să mănânce în pauză, timpul este prea scurt pentru ea”. Alți părinți 
arată cum copilul lor a reușit să se acomodeze: „Îi place de doamna”; „Îi place la școală, se simte 
responsabil”; „E mulțumit de ce a lucrat”; „Trecerea este gradată, se joacă mult și îi place”. 

Reacții la condițiile oferite de școală 

Părinții sunt atenți și sensibili la mediul școlar, la oferta acestuia și la cerințele impuse lor. 
Aici părinții remarcă cum condițiile școlare îi afectează și pe copii, dar și pe ei prin cerințele de 
implicare ca timp, muncă, bani. 

Condițiile precare oferite de școală sunt și ele remarcate ca și contribuitori la stresul 
copilului: „În curtea școlii s-a construit o grădiniță, iar copiii nu mai au niciun spațiu pentru jocul 
în aer liber”; „Clasa are mobilier de la UE, nou, dar e cam şubred, piesele nu sunt bine asamblate. 
Învăţătoarea a semnat un proces-verbal de preluare, iar copiilor le e teamă să nu-l strice”; „Nu 
sunt femei de serviciu, iar în școală este foarte murdar, WC-urile sunt insalubre”; „Avem o 
problemă la Step: copiii merg în afara şcolii să mănânce; mai bine catering în şcoală; nici nu e 
cazul cu 3 feluri; şi apoi să-i ducem de mici la restaurant, unde văd tot felul de lume” (părinți, 
urban). „Singura problemă e că şcoala este foarte departe”; „Am fi vrut să înscriu copilul la o 
școală la oraș unde sunt învățătoare mai bune, dar nu am putut, ar fi trebuit să dau bani mulți 
pentru mutație”; „Școala are WC-urile copiilor în stare foarte proastă”; „Fochistul și-a dat 
demisia, abia acum se cumpără niște sobe”; „Școala de la noi nu mai are personalitate juridică, 
iar copiii fac naveta, drumul este anevoios, autobuzul școlii este deteriorat” (părinți, rural). 

Sunt și părinți sub pragul sărăciei care valorizează școala și pentru sprijinul oferit copilului: 
„E bine la școală, e cald, iar copilul are asigurat cornul și laptele”; „Copilul meu a primit rechizite 
de la școală” (părinți, rural). Se pune de asemenea problema gratuității școlii. În fapt, aceasta se 
dovedește doar parțial gratuită și necesită multe cheltuieli din partea părinților: „Nu am avut 
bani pentru rechizite și școala a făcut rost de ajutoare, dar toate materialele erau ca vai de ele”; 
„Părinții tot strâng bani pentru caiete speciale, pentru culegeri, pentru zugrăveală și mobilier, noi 
nu avem cum să susținem financiar aceste cheltuieli, iar copilul se simte prost căci trebuie să 
spună că el nu are bani”; „Facem eforturi supraomenești să susținem toate cheltuielile cu școala, 
sunt atâtea: uniforme (de școală, de sport) caiete speciale, materiale și rechizite obligatorii; 
toate sunt extrem de scumpe”; „Pentru sănătatea copiilor, ni s-a sugerat şi ne-am dat seama şi 
noi că e bine să aducem produse de curăţenie. După ce a început şcoala, fiecare clasă şi-a luat o 
porţiune de lucru pe lângă şcoală, s-a săpat, s-a tăiat iarba. Din 300 de părinţi, am venit cam 30, 
mai mulți părinți rromi, iar cei care nu au venit ne-au luat şi la mişto”; „Dacă familia nu are 
posibilităţi, statul să ajute; rechizitele să fie gratuite”; „De ce o parte a manualelor şcolare 
trebuie cumpărate de părinţi?” (părinți, rural); „La fiecare lună mai avem câte ceva de cumpărat, 
școala necesită mulți bani din partea părinților” (părinți, urban).  

Pe lângă cheltuielile cu școala apar și nevoi aferente precum cea de after-scool: „After-
school-ul este extrem de scump, costa de 4 ori mai mult decât grădinița, nu ne putem permite” 
(părinte, urban). Părinții constată că rigiditatea mediului școlar îl afectează pe copil: „Copiii nu 
sunt obişnuiţi să stea 40 de minute în bancă, să nu aibă voie să se joace decât în pauză, să ridice 
mâna când vor să spună ceva” (părinți, rural).  

Manifestările dezlănțuite ale copiilor mai mari îi sperie pe cei mici: „Copiii mici ar trebui să 
fie separaţi de cei mai mari, separaţi cu totul, în corpuri de clădire diferite căci sunt foarte 
gălăgioși și agresivi” (părinți, urban). 



43 

 

Temele, manualele și materialele par a pune de asemenea probleme: „Temele au un nivel 
de dificultate foarte ridicat, chiar și noi suntem depășiți”; „Avem o problemă cu unele manuale 
care conţin greşeli de exprimare sau cu o logică a formulărilor deficitară (de ex., abecedarul)”; 
„Explicaţiile din manuale ar trebuie traduse pe înţelesul copiilor”; „Unele cerinţe sunt mai 
complicate” (părinți, rural). 

Părinții semnalează și necesitatea implicării psihologului școlar: „Noi nu avem un psiholog 
școlar în școală” (părinte, rural); „Consilierul școlii noastre nu se implică în problematica 
adaptării copilului” (părinte, urban). 

Sunt părinți care s-au liniștit pentru că au găsit un mediu echidistant la școală: „E bine, nu 
se face ură de rasă, deși sunt mulți rromi”; „Doamna e imparțială chiar dacă noi suntem mai 
săraci” (părinți, rural). 

Alți părinți remarcă importanța școlii pentru copil: „Copilul meu a evoluat mult de când 
merge la școală”; „A învățat multe și e mai ascultătoare” (părinți, rural). 

Considerații asupra clasei pregătitoare 

Clasa pregătitoare pare să fie înțeleasă în raport cu grupa pregătitoare de la grădiniță: 
„Fetiţa mi-a spus că e mulţumită, că învaţă literele (faţă de anul trecut, când d-na educatoare nu 
i-a învăţat nimic)”; „Se joacă mai mult, fac tot ce făceau și la grădiniță”; „Nu înţeleg de ce nu au 
rămas copiii în grădiniţă. De când fetiţa a intrat în şcoală, se simte mică”; „Era dificilă grădiniţa; 
la grupa zero s-a integrat bine. Au aceeaşi vârstă şi fac aceleaşi activităţi. Şi sunt puţini: 16 (la 
grădiniţă erau 20 şi peste)” (părinți, urban). 

O altă comparație cu grădinița, în defavoarea școlii, este aceea ce vizează timpul petrecut 
de către copil în instituție. La grădiniță copilul se afla în siguranță pe întreg programul de serviciu 
al părintelui: „Clasa pregătitoare ar fi trebuit să rămână la grădiniţă pentru că acolo copiii ai 
căror părinţi nu au posibilitatea să-i ia acasă la prânz (din cauza programului lor de muncă) 
puteau să rămână şi toată ziua”; „Este adevărat că există after-school, dar puţini părinţi îşi 
permit din cauză că este prea costisitor”; „La after-school nu sunt paturi, or, copiii ar trebui să se 
şi odihnească”; „E dificil pentru că şi noi trebuie să mergem la serviciu şi nu mai avem cum să 
aducem copilul la școală”; „Nu mai e ca pe vremea noastră, când părinţii ne-au dat drumul pe 
stradă chiar de a doua zi şi ne-am dus singuri la şcoală. Acum este periculos din cauza 
circulaţiei”; „Pe vremea noastră, elevi mai mari stăteau în intersecţii şi-i ghidau pe copii să 
traverseze. Acum nu se mai poate, cei mari învaţă după-amiaza” (părinți, urban). 

Există și situații în care clasa pregătitoare a fost organizată la grădiniță, ceea ce a făcut ca 
schimbarea să fie aproape inexistentă: „S-a schimbat doar cadrul didactic. În fiecare an s-a 
schimbat educatoarea. Nu este nicio problemă” (părinte, rural). 

Sunt și părinți care s-au simțit nepregătiți, luați prin surprindere de această schimbare: 
„Mi se pare normal când vrei să faci o asemenea schimbare, să pregătești mai întâi totul și apoi 
să-i dai drumul”; „Mutarea clasei pregătitoare la şcoală a fost o măsură pripită: învăţătorii nu au 
fost pregătiţi pentru aşa ceva. Mie mi se pare că această mutare este un experiment făcut cam 
în grabă”; „Părinţii trebuie informaţi corect şi cu mai mult timp înainte referitor la o schimbare 
care se vrea introdusă. Eu consider că nu sunt destul de maturi, nu trebuie forţaţi să intre la 
şcoală de la 6 ani sau mai puţin”; „Nu s-a făcut nicio informare, nicio pregătire, tot ceea ce am 
aflat a fost din mass-media, dar concret nu s-a știut nimic; nu e normal așa, să trăiești cu o 
asemenea nesiguranța pana in ultima clipă” (părinți, urban). 

Alte considerații ale părinților despre clasa pregătitoare sunt exprimate în raport cu 
așteptarea negativă creată de disensiunile dintre decidenți și exprimată abundent prin mass-
media: „Ne aşteptam, după câtă vâlvă s-a făcut la minister, la altceva. Dar copiii sunt bine 
supravegheaţi”; „Din cauza acestei degringolade sociale mulți părinți şi-au înscris copii la clasa I 
direct, ca să evite clasa pregătitoare” (părinți, urban). Mulți părinți (și din urban și din rural) se 
arată încântați și văd beneficiile acestei clase: „Nu e bine să se scoată clasa 0 dacă tot au 
început-o”; „Chiar dacă la început am fost speriată, m-am întrebat dacă nu cumva copilul meu 



44 

 

face parte dintr-un fel de «generaţie de sacrificiu», acum sunt liniştită, mulţumită”; „Nu sunt 
greutăţi, e încântat de ceea ce face la şcoală”; „Se vede că lucrează, toţi merg în acelaşi ritm şi le 
place”; „S-au acomodat foarte bine, repede”; „La început a plâns că va avea teme şi nu va şti să 
le facă, dar nu a fost cazul de teme până acum”; „Clasa pregătitoare a fost privită sceptic de 
toată lumea, şi de mine, dar acum sunt încântată, mi se pare că face trecerea lină către clasa I, 
este o atmosferă frumoasă, nu e vorba de teme”; „Intrarea în şcoală îl responsabilizează pe 
copil, se învaţă mai matur, dar este, în acelaşi timp, o intrare mai lejeră faţă de cei care au intrat 
direct în clasa I”; „Poate că se făceau aceleaşi lucruri şi la grădiniţă, la grupa pregătitoare, dar 
acum diferenţa este că se obişnuiesc cu mediul şcolar, cu clasa, cu colegii, nu intră brusc în ceva 
mai dificil”. 

O altă raportare a părinților la clasa pregătitoare se face în raport cu oferta și cerințele 
acesteia: „Școala asigură transportul zilnic al elevilor navetişti. Există şi cadru didactic care îi 
însoţeşte dus-întors”; „Măcar caietele speciale să le fi oferit școala”; „Unii părinți au câte 2–3 
copii și nu pot să facă față la atâtea cheltuieli”; „Acum a venit în sfârșit mobilierul. Atât. În rest, 
ne-ar mai trebui o tablă, alte lucruri care sunt necesare pentru clasa I. Dacă îi ducea în școală, 
aveau acolo, dar aici sunt în grădiniță și trebuie procurate”; „Lipsa unei igiene minime e 
îngrijorătoare, pentru că reprezintă o sursă de îmbolnăvire”; „Mobilierul este necorespunzător, 
băncile sunt foarte înalte şi incomode, scaunele sunt alunecoase, suportul pentru ghiozdan este 
foarte îngust, nu au unde să-şi pună toate lucrurile” (părinți, rural); „Celor mici le este frică de 
elevii mai mari (care ţipă, urlă, înjură, aleargă); fetiţa mea nu iese pe hol de teama lor, nici 
măcar nu se duce la toaletă”; „Părinților li s-a cerut, nu li s-a impus, pentru dotarea clasei, bani 
pentru calculator şi imprimantă, pentru dozator de apă. Unii părinţi au pretenţii pentru aşa ceva. 
D-aia era bine la grădiniţă”; „Calculatorul, imprimanta le-a adus d-na învățătoare, își dă mult 
osteneala. Degeaba aduci un cadru didactic bun, dacă nu-i dai și ce-i trebuie”; „Toaletele sunt 
murdare, jalnice; nu sunt decât 2 femei de serviciu, care nu fac faţă” (părinți, urban). 

De asemenea, nevoile copilului sunt și ele amintite ca dificultate în acomodarea cu școala. 
Iar din spusele părinților se poate vedea că programul relaxat prevăzut pentru clasa pregătitoare 
nu este mereu respectat: „Noul program e foarte strict; la grădiniţă aveam o marjă de timp, e 
foarte greu pentru copii atât de mici să se trezească aşa de devreme”; „Pauza de masă e mult 
prea scurtă; până se duc copiii la toaletă, până se spală pe mâini se şi sună şi nu mai au timp să 
mănânce; aşa că rămân nemâncaţi până la ora 12 – de multe ori mi-am luat fiica de la şcoală cu 
sanvişul neatins”; „Toate recreaţiile sunt de câte 10 minute, nu au niciuna de un sfert de oră – 20 
minute, cât trebui să dureze în mod normal o pauză de gustare”; „La grădiniţă aveau alt 
program, ora de masă era oră, copiii erau lăsaţi până terminau de mâncat” (părinți, urban). 

În unele școli, unde cadrele didactice nu au fost la pregătirea pentru clasa pregătitoare, 
există confuzii asupra programei care este confundată cu tot felul de materiale care sunt 
comercializate de edituri și care poartă în mod misterios avizul ministerului educației. Părinții ne 
avertizează că: „Temele pentru acasă ridică probleme: sunt foarte multe teme, toate dificile şi 
n-a trecut decât o lună şi jumătate de la începerea şcolii”; „Au multe teme pentru week-end, sunt 
pur şi simplu copleşiţi. La fel se întâmplă şi în vacanţe”; „Ar trebui ca, la clasa pregătitoare şi la 
clasa I, să se lucreze numai în clasă, să nu se dea teme pentru acasă”; „Tocmai pentru că este 
mult de lucru cu copiii, care au ritmuri diferite de învăţare, ar fi indicat să fie mai puţini copii 
într-o clasă”. 

Părinții simt nevoia unei comparații cu alte sisteme de educație: „În alte ţări, în Franţa de 
pildă, nu se întâmplă aşa, la sfârşit de săptămână nu au nimic de făcut, se finalizează totul în 
ziua de vineri. Nu mai vorbim de vacanţe, în vacanţe copilul chiar simte că este liber” (părinte, 
urban). 

* 
Toate aceste probleme, odată conștientizate, ar putea să se constituie într-un plan pentru 

adaptarea familiei și școlii pentru sprijinirea copilului care intră în școală dacă ar exista puțină 
maleabilitate. 
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3.2.2. Ajutorul oferit copilului de către familie 

Părinții, întrebați fiind cum își ajută copilul pentru o adaptare mai ușoară la școală, au 
răspunsuri diferite ce variază de la soluții clasice, așteptate, la soluții ingenioase; de la idei 
teoretice la unele aplicative. 

Soluții „didactice” 

Părinții menționează ca importante soluții precum sfaturi, exemple, încurajări, explicații 
despre cum trebuie să se comporte și despre importanța școlii pentru viitor: „Îi explic ce 
importantă este școala pentru ei”; „Îi dau sfaturi despre cum să se poarte”; „Discutăm despre 
greşeli pentru a le corecta pe viitor”; „Îi explic că, pentru a deveni ce își dorește în viață, trebuie 
să învețe cât mai multe lucruri”; „I-am explicat că în fiecare zi o să învețe ceva nou la școală”. 

Repetiția nu ajută uneori: „O învăț ce-i bine și ce-i rău. De 100 de ori îi tot repet. Nu este 
însă răbdătoare, vrea să facă totul, să știe totul repede” (părinte, rural). 

Comunicarea cu copilul  

Comunicarea cu copilul, ascultarea, încurajarea sunt amintite de către majoritatea 
părinților ca soluții importante de sprijin pentru copil și în această situație: „Discutăm despre 
situațiile mai dificile întâmpinate de copil la școală. Încercăm să îl înțelegem și să îi stăm alături”; 
„O ajutăm dând dovadă de răbdare și de înțelegere”; „Copilul meu discută și spune tot ce se 
întâmplă la școală, este foarte insistent atunci când vrea să afle un răspuns”; „Când apare o 
problemă, încurajăm copilul să o spună”; „Găsim împreună soluţii în baza avantajelor şi 
dezavantajelor fiecărei situaţii”; „Încurajăm, stimulăm”; „Vorbim frumos despre școală”; „Îl 
întrebăm despre şcoală, colegi” (părinți, urban). 

Părinții consideră că este important ca un copil să nu fie amenințat cu școala dacă vrem ca 
el să se simtă bine la școală și să-i placă: „Părinţii să nu-i inducă idei negative în legătură cu 
şcoala, să nu-l sperie, să nu-l ameninţe (lasă, că o să vezi tu când o să mergi la şcoală); copilul nu 
trebuie să-şi închipuie că şcoala este o corvoadă, ci un loc unde înveţi lucruri noi, esenţiale pentru 
reuşita în viaţă” (părinți, rural).  

Asigurarea copilului că este iubit și sprijinit chiar și când greșește contează mult: „Este 
iubită și îi arăt asta. Asta îi dă siguranță. Îmi spune sincer: Mami, am greșit. Nu o pedepsesc. O 
sprijin. Nu vreau s-o pedepsesc, s-o supăr. Este normal ca la început să facă greșeli, nu vreau s-o 
stresez” (părinte, urban). 

Părinții ne arată și ei că „vorba dulce, mult aduce”: „Fiica mea nu suportă să se țipe la ea. 
Dacă o rogi, face orice. Sunt foarte mulțumită de ea” (părinte, rural). În familie copiii descoperă 
principalele modele de comportament și prima lui ierarhie de valori la care se raportează: 
„Familia este esenţială, depinde ce mentalitate are, cum se raportează la şcoală, la succesul în 
viaţă, pentru că asta va insufla şi copiilor. Dacă părinții gândesc că ei au ajuns mai bine decât cei 
cu multă carte, dacă îi dispreţuiesc pe profesori, aşa îi învaţă şi pe copii”; „Un părinte poate cel 
mai bine să sublinieze rolul şcolii, prin exemplul lui personal, prin comportamentul său atât 
verbal, cât şi nonverbal” (părinți, urban). 

Implicarea activă 

Părinții oferă ajutor concret copilului implicându-se direct: petrec mai mult timp 
împreună, fac temele împreună, se joacă de-a școala, se întâlnesc cu colegii de la școală în parc 
și acasă, se împrietenesc cu părinții colegilor, comunică cu învățătoarea, reduc din timpul alocat 
de către copil pentru activități extrașcolare pe care el nu le solicită în mod deosebit. 

În acest sens părinții spun: „Facem lecţiile împreună, avem şi pauze”; „Ne jucăm și verific 
dacă a înţeles ce a învăţat nou”; „Îi organizez riguros timpul de lucru”; „Îi cumpărăm cărţi, îi 
citim poveşti”; „Ne uităm împreună la desene animate, pictăm, confecţionăm diferite obiecte 
(decupaje pictate), facem puzzel-uri”; „Eu nu stau la teme lângă ea. Eu doar îi verific temele. Și 
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nu intervin: cum le-a făcut, așa le-a făcut”; „O vizităm pe educatoarea de la grădiniță” (părinți, 
urban); „Ne jucăm de-a învățătoarea”; „I-am cumpărat uniformă” (părinți, rural). 

Părinții se instruiesc: „Ne cumpărăm cărţi despre educaţia copilului, destinate părinţilor, 
ne informăm permanent în privinţa asta” (părinte, urban). 

De asemenea, părinții fac ei înșiși pe „învățătorul”, reluând acasă explicațiile, făcând 
teme: „Odată cu copilul am început și noi școala”; La matematică au teme grele (grupuri, 
metoda grafică), eu deja nu mai ştiu să rezolv problemele, mi-am spus că trebuie să-mi fac rost 
de culegeri. Am intrat chiar pe net şi n-am găsit răspunsuri” (părinți, urban).; „Uneori, dat fiind 
faptul că noi ştim prea multe, ne întrebăm cum să-i explicăm şi copilului, într-un mod accesibil 
lui; este nevoie deci să ne coborâm la nivelul lui de înţelegere, ceea ce adesea este dificil”; „Fata 
mea îmi atrage atenția să nu uit să facem temele… Facem temele împreună”; „O pun să repete. 
Râzând face – o dată, de două ori, de multe ori, până face bine. Ar face orice să ne 
mulțumească” (părinți, rural). 

Comunicarea cu învățătoarea este de asemenea semnalată de către părinți: „Ţinem o 
legătură strânsă cu doamna învăţătoare, venim des, uneori zilnic, la şcoală, participăm la 
şedinţe, la consilii” (părinte, rural). 

Responsabilizarea copilului 

Unii părinți înțeleg nevoia copilului de a se implica în propria lui devenire, de a se simți 
responsabil așa că îi satisfac această nevoie sprijinindu-l să se simtă mândru de realizările lui. 

Părinții își încurajează copiii: „Îi spun că e mare și el este tare mândru”; „Se simte 
responsabil, are grijile sale cu temele și caietele, cu ghiozdanul” (părinți, rural); „Nu știe să 
citească și am desenat ideograme pentru fiecare disciplină în orar ca să-și poată face singur 
ghiozdanul, este foarte atent și grijuliu”; „E mândră să-mi transmită ce are nevoie pentru școală, 
îmi dictează liste cu ce am de cumpărat, îmi dă sarcini și se simte mare”; „Și-a luat un caiet 
pentru acasă ca să exerseze semnele, am încurajat-o. Acest caiet este mai frumos decât cel de 
școală”; „Are grija temelor”; „Se simte mare față de frățior”; „Eu l-am tratat ca pe un om matur, 
i-am expus regulile, l-am învăţat să fie responsabil, să îşi exprime opinia, dacă apare vreun 
conflict, vreo problemă să încerce să o rezolve el mai întâi”; „Părinţii trebuie să încerce să-i 
dezvolte copilului responsabilitatea. I-am spus că este mare, că trebuie să înveţe, să fie 
disciplinat şi să-şi facă temele”; „Fata mea își ia singură caietul și scrie” (părinți, urban). 

Condiționarea copilului, pedepse și recompense 

Sunt și părinți care consideră „educative” unele practici mai puțin „ortodoxe” pedagogic. 
Ei spun că îi oferă copilului recompense, îl pedepsesc sau îl condiționează în fel și chip. Aici 
imaginația părinților este foarte bogată: „Am creat împreună un sistem de stimulare (bile albe, 
bile negre) pentru orice eşec şi orice realizare”; „Îi oferim posibilitatea unor activităţi 
suplimentare, care îi fac plăcere, constituind o recompensă pentru efortul de la şcoală (este 
vorba despre activităţi artistice – balet, muzică – sau sportive)”; „Eu o și pedepsesc când 
greșește. A doua zi nu mai greșește. Nu bătaie, nu amenințări”; „Pedeapsa mea este să n-o mai 
las la peștișori, la papagal” (părinți, urban). 

Implicarea unor persoane de sprijin 

Unii părinți nu pot aloca suficient de mult timp copilului motivând viața grea, serviciul 
solicitant, preocuparea pentru asigurarea zilei de mâine, dificultățile financiare: „Natura 
serviciului meu, ca un minus, limitează timpul alocat copiilor” (părinte, urban).  

Dintre aceștia, cei mai mulți părinți însă își dau seama de nevoia copilului de sprijin adult 
în perioade de adaptare la schimbări și de aceea se îngrijesc ca alți adulți din jur să compenseze: 
„Eu sunt la serviciu mai toată ziua, dar se ocupă bunicile de programul copilului”; „Avem o bonă 
de când era copilul mic și ea i se dedică întreaga zi” (părinți, urban); „Are un frate mai mare care 
îl ajută” (părinte, rural). 
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Ignorarea dificultăților 

Sunt și părinți care își dau seama de imposibilitatea lor de a face față rezonabil susținerii 
copilului și atunci ignoră dificultățile prin care acesta trece. Ignorarea este o soluție și pentru 
copilul care se confruntă cu probleme care nu trec peste nivelul suportabilității. Dacă părinții nu 
dau importanță problemelor, și copilul i-a ca atare ceea ce se întâmplă fără să-și facă prea mari 
griji, ba chiar se poate considera mare și responsabil, apt să facă față: „Noi suntem la serviciu, 
dar copilul se descurcă foarte bine, e mare de-acuma” (părinte, urban). 

3.2.3. Ajutor oferit de către școală și învățător 

Părinții, fiind întrebați cum au ajutat școala și învățătoarea la acomodarea copilului lor, au 
adus numeroase aprecieri la adresa învățătoarei. Școala, ca instituție însă, nu se bucură de 
aceeași încredere din partea părinților. 

Apreciere la adresa învățătoarei 

Majoritatea părinților resimt bucuria copilului lor pentru a merge la școală ca fiind un 
merit al învățătoarei despre care spun că este pricepută, este apropiată de copii, îi face să se 
simtă în siguranță, îi ajută, îi încurajează, îi face să se simtă iubiți, apreciați, creează o atmosferă 
plăcută și favorizează prieteniile dintre copii, îi înțelege, e caldă, e empatică, oferă suport, e 
experimentată, știe să-i disciplineze, știe să se impună, alternează perioadele de joc cu cele de 
lecții, le permite să vină cu jucării. 

Învățătoarea este apreciată ca bun comunicator: „Doamna învăţătoare l-a ajutat 
comunicând atât cu copilul, cât şi cu noi, părinţii”; „Din prima zi de școală doamna învățătoare 
le-a spus că trebuie să o considere ca pe o mamă și să îi spună ce greutăți au”; „Învățătoarea 
comunică cu noi și ne învață cum să-i ajutăm. Facem ședință o dată pe săptămână, ca să ne 
spună ce va face cu ei săptămâna viitoare” (părinți, rural). 

Metodele didactice ale învățătoarei sunt apreciate de către părinți: „Copilul s-a acomodat 
uşor pentru că doamna învăţătoare are propriile metode de a-i face să înţeleagă foarte uşor 
lecţiile”; „A ajutat prin stabilirea unor reguli pe care copilul să le respecte şi prin metodele pe 
care le adoptă în predare”; „Domnişoara învăţătoare are foarte multă răbdare şi ştie să-i facă să 
o asculte”; „Doamna învățătoare a avut un rol important în acomodarea copilului cu școala, prin 
profesionalism și răbdare a reușit să-l facă să meargă cu plăcere la școală, să-și facă singur 
temele și ghiozdanul”; „Sunt foarte mulțumită de cum s-a acomodat copilul meu la școală și 
acest lucru i se datorează doamnei învățătoare care merge pe ideea că școală nu trebuie să îi 
sperie pe copii, ci să îi determine să învețe cu plăcere”; „Doamna învățătoare îi ajută foarte mult 
pe copii, participă la concursurile organizate de școală, îi stimulează pe copii să fie învingători”; 
„Doamna învăţătoare, prin metodele de lucru individual şi în echipă, a adus noutăţi cu impact 
pozitiv asupra copilului”; „Prin aplicarea corespunzătoare a metodelor pedagogice specifice 
vârstei copilului, tact, experienţă în domeniu şi dăruire profesională”; „Doamna i-a dat atenţie şi 
l-a ajutat acolo unde nu a ştiut, arătându-i cum trebuie făcut”; „Temele au fost date pe măsura 
vârstei copilului, iar doamna învățătoare i-a ajutat mereu prin exercițiile și temele explicate”; 
„Doamna învățătoare face orele cu curs atractive”; „La început învățătoarea s-a jucat cu copiii. 
Asta i-a plăcut copilului meu foarte mult. Apoi au venit temele, care au venit tot ca o joacă”; 
„Ne-a asigurat că le va da teme, cât pot ei face, ca să deschidă cu drag caietul. Toate astea au 
efect. Totul se face ținând cont de cum se simte și cât poate face copilul. Este ales drumul de 
mijloc – nici prea liber, nici prea autoritar” (părinți, urban). 

Calitățile umane ale învățătoarei sunt și ele remarcate: „Doamna învăţătoare contribuie 
foarte mult la acomodarea copilului cu şcoala prin comportamentul său blând, prin atitudinea sa 
înţelegătoare faţă de copil”; „Doamna învăţătoare este iubită şi înţeleasă datorită răbdării cu 
care abordează toate problemele”; „Atitudinea blândă, caldă și prietenoasă a învățătoarei din 
timpul lecțiilor a contat mult” (părinți, urban); „Copilul meu o iubește pe doamna și abia 
așteaptă să vină la școală”; „Doamna învățătoare a avut atitudinea potrivită, astfel încât copilul 
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s-a acomodat ușor cu școala”; „A lăsat un timp ca să se obișnuiască cu copilul și copilul cu ea”; 
„Doamna învățătoare a adus calculatorul și imprimanta și materiale didactice” (părinți, rural). O 
mămică a unui copil cu deficienţe, este mulțumită că învățătoarea a reușit să-l integreze în 
colectiv, nu așa cum se întâmplase la grădiniță (părinte, urban). Aprecierile continuă în acest 
mod foarte mult. 

Sunt și considerații negative ale părinților, dar foarte puține: „Dacă copiii nu sunt cuminţi, 
d-na învăţătoare le spune: Nu mai faceţi sport sau altceva. O să faceţi Matematică, Română!”. 
Am întâlnit, de asemenea și o atitudine neutră: „Se putea și mai bine” (părinți, urban). În mod 
subtil, un părinte expune un exemplu de bună practică probabil dorind să arate că se poate și 
altfel decât procedează doamna învățătoare: „În şcoală au fost şi nişte profesori americani care 
i-au pus să deseneze, să danseze, să cânte în limba engleză: copiii au fost foarte încântaţi de 
aceste activităţi” (părinți, urban). 

Se poate constata o mare discrepanță între reticența și dezaprobarea învățătoarelor la 
adresa părinților și aprecierea superlativă a părinților pentru învățătoare. Pe întreg parcursul 
cercetării nu am întâlnit nici măcar o singură învățătoare care să aprecieze pozitiv efortul 
părinților, care să pună buna adaptare a copilului pe seama străduinței părintelui, care să 
evidențieze importanța sprijinului părinților. Părinții însă sunt în majoritate admirativi la adresa 
învățătoarelor, foarte încântați de orice atenție care se acordă copilului lor și dispuși spre 
optimism.  Oare aceasta să fie explicația lipsei de comunicare de mai târziu, a comportamentului 
de diminuare a interesului părinților constatat de către o învățătoare: „Părinții sunt foarte 
implicați în clasa I, dar le trece pe parcurs!” Nici nu e de mirare, putem spune. 

Breșa aceasta în relația dintre învățătoare și părinți se preia instituțional, devenind o 
dificultate de relație între școală și familie și nu poate să nu aibă efecte la nivelul copilului care 
are nevoie de ambele instituții. Aici nu am putea gândi soluții reale fără a investiga serios 
cauzele aceste situații: Să fie conservatorismul școlii care o face inertă la schimbările din 
societate? Să fie marea diferență dintre educația afectivă de acasă și cea preponderent 
intelectuală de la școală? Să fie rolul de educator prea puțin definit așa încât cele două instituții 
ajung să-și dispute întâietatea în educație?... (Aceste întrebări poate vor fi baza de plecare a 
altor cercetări). 

De asemenea, dacă analizăm motivele de apreciere a învățătoarelor de către părinți, 
putem vedea că nu sunt nici durabile și nici consistente obiectiv. Ele rezidă mai mult în oscilația 
părinților între contrarii precum așteptare pozitivă – așteptare negativă; responsabilitate 
excesivă – lipsă a responsabilității. De aici până la dezamăgirea părinților nu este decât un pas. 

Unul din motivele părinților de apreciere la adresa învățătoarelor este așteptarea 
negativă. Părinții îi sunt recunoscători învățătoarei pentru relația bună de start a copilului cu 
școala. Aceasta arată și că ei aveau așteptări negative serioase la adresa școlii, iar acum, în 
contact cu realitatea, se pot bucura. Părinții spun că învățătoarea este blândă și pricepută 
(majoritatea aprecierilor pot fi reduse la aceste calități), dar nu este normal să fie așa? Pare că 
nu se așteptau la aceasta. Așteptările negative relative la școală provin din experiența grădiniței 
(dacă ea nu a fost bună); din mass-media; din vechea experiență personală, dar și din 
interacțiunea prezentă cu personalul administrativ și didactic din școală). 

Alt motiv pentru aprecierile superlative ale părinților la adresa învățătoarei ține de 
așteptarea pozitivă, de dorința lor ca lucrurile să stea bine de acum încolo. Ei valorizează mult 
școala și s-ar bucura dacă experiența de școlar a copilului ar fi pozitivă. Această așteptare este 
evidențiată din concluziile prea tari asupra atitudinii învățătoarei, pe care ei le extrag din varii 
comportamente ale copilului.  

Un alt motiv este acela al responsabilității extinse pe care și-o asumă părintele în oglindă 
cu egocentrismul copilului lor. Părinții se simt responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă 
copilului și dacă ceva nu merge bine, ei s-ar simți vinovații. Adesea, acest sentiment al vinovăției 
îi face pe unii părinți să se implice uneori prea mult în viața școlară a copilului lor, să devină 
cicălitori și speriați, să nu se mai bucure din plin de momentele trăite alături de copil. 



49 

 

Încă un alt motiv este acela al delegării responsabilității către sistemul de învățământ care 
îi infantilizează pe părinții punându-i în fața faptului împlinit, neoferindu-le alternative și 
posibilitatea de a decide pentru copilul lor. Despre aceasta aflăm când vedem nemulțumirea 
părinților pentru faptul că tot ce se întâmplă în școală îi ia pe nepregătite, că nu se face nicio 
consultare și că ei, deși plătitori ai acestei școli prin taxe, nu au dreptul de a decide nici un pic. 
Nici nu se mai așteaptă la aceasta, ar vrea măcar mai multă informare, măcar să li se comunice și 
explice deciziile, dacă ei nu pot influența cu nimic. 

Poate că, știind aceasta, învățătoarele ar putea crea relații bazate pe mai mult realism și 
mai puțină emoție contradictorie a părinților.  

Apreciere la adresa școlii 

Școala este văzută, în general, ca un salt calitativ în viața copilului: „Școala a fost o 
schimbare de sistem radicală faţă de grădiniţă. La şcoală copilul trebuie să fie mai independent, 
autonom”; „De când merge șa școală parcă a mai crescut, e mai înțelegător, mai puțin solicitant, 
mai responsabil”; „La școală a învățat să fie mai responsabil și mai ordonat”; „Pentru moment, 
școala a ajutat-o doar să socializeze mai bine cu ceilalți copii” (părinți, urban). 

În unele școli baza materială este asigurată: „Școala le-a dat mobilier nou”. În alte locuri, 
însă, este necesar efortul financiar al părinților: „Învățătoarea vrea tablă albă, proiector, jaluzele 
ca să poată lucra bine cu copiii, asta pe lângă rechizite”; „Părinții au cumpărat rechizite, caiete 
speciale. Nu există xerox. Părinții cumpără consumabilele – hârtie, toner, markere pentru flip-
chart, coli de flip-chart”; „Caietele speciale sunt destul de multe, vreo 3-4. Ar trebui să fie 
gratuite”; „Când au început trebuia să fie pregătit totul, învățătoarea să aibă cu ce să predea. 
Dacă nici noi n-am fi avut, cu ce ar fi lucrat copiii?!” (părinți, urban). 

Programul de after-school, dacă este organizat în școală, îi face pe părinți să fie 
nemulțumiți pe întreaga instituție: „Învățătoarea ne-a pus în vedere să lăsăm copilul la after, 
deși are cu cine să stea acasă și ar fi și pentru ea mai bine, dar e un interes financiar aici”; 
„Doamna de la after-school nu este bună. Din cauza asta copilului nu-i place deloc să meargă la 
after”; „Programul de after costă foarte mult și nu ne putem permite” (părinți, urban).  

Se poate vedea cum interesul părinților nu se adresează direct instituției școlare, ci prin 
intermediarii săi. Părinții tind să fie mulțumiți de școală dacă sunt mulțumiți de învățătoare, 
dacă și ea este mulțumită și nu le transmite din frustrările ei, dacă nu se abuzează de contribuția 
financiară a părinților.  

3.2.4. Ce ar fi de făcut în sprijinul copilului 

Părinții au fost îndemnați să ne spună ce cred ei că ar trebui făcut, și de către cine pentru o 
mai bună acomodare a copilului cu școala. Părinții, prin răspunsurile lor, au arătat că cel mai 
mult cer de la ei înșiși, dar ar avea și cerințe pentru sistemul de educație, pentru școală și 
comunitate.  

Ce ar trebui să facă părinții 

Părinții își asumă principala responsabilitate în acomodarea copilului lor cu școala. 
Aceasta reiese din faptul că, deși întrebarea a fost formulată la nivel general și era precedată de 
o întrebare referitoare la acțiunile lor, cu toate acestea majoritatea părinților s-au gândit la ceea 
ce ar putea face ei pentru susținerea copilului lor. Opiniile referitoare la acțiunile celorlalți actori 
din educație sunt mult mai puțin numeroase și se remarcă mai mult ca cerințe ale lor pentru 
susținerea acțiunilor proprii.  

Părinții sunt conștienți că sunt un factor de stabilitate și siguranță afectivă pentru copilul 
lor mai ales atunci când se confruntă cu schimbări majore în viața lui (precum este și intrarea la 
școală, care presupune devenirea lui ca „elev”). Părinții consideră ca important pentru copil să 
aibă o familie: care să-i fie alături, care să-l înțeleagă și susțină, care să fie interesată de ceea ce 
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se petrece cu el, care să-i ofere spațiul și timpul necesar odihnei și jocului, care să încurajeze și 
susțină prieteniile cu colegii și rezolvarea amiabilă a conflictelor.  

Tot părinții ar trebui să ajute copilul să-și stabilească prioritățile și să renunțe la unele 
activități extrașcolare, să-l sprijine să înțeleagă diferența dintre diferitele spații educative: 
familie, grădiniță, școală. Ar trebui de asemenea să mențină legătura cu educatoarea și cu 
colegii de la grădiniță pentru ca intrarea la școală să nu fie percepută ca o ruptură de vechiul 
mediu. Părinții de asemenea spun că este de ajutor dacă ei comunică bine cu ceilalți părinți, 
dacă nu intervin în conflictele copiilor decât pentru o mediere echilibrată, dacă nu se centrează 
prea mult pe performanța copilului, pe progrese rapide, pe compararea copilului cu colegii 
pentru genera o stare de competitivitate.  

Relația părinților între ei apare ca fiind foarte importantă: „Unii părinți mai săraci ne fac 
probleme când strângem bani pentru cadoul învățătoarei”; „Sunt părinți care le interzic copiilor 
lor să se joace cu anumiți copii din clasă” (părinți, urban). 

Ce ar trebui să facă învățătoarele 

Părinții cred, de asemenea, că învățătoarele pot sprijini și ele copilul prin calitățile lor 
umane și profesionale: blânde, încurajând, fiind consecvente, antrenând copilul în jocuri 
educative și ajutându-i să comunice între ei, să nu dea teme prea multe și să stimuleze 
curiozitatea copilului, să comunice cu fiecare copil în parte și să se străduiască să-l înțeleagă. Să 
implice copiii în mai multe activități extrașcolare.  

Uneori, părinții nu-și doresc decât să nu le fie traumatizat copilul: „Să nu se ţipe la ei 
atunci când greşesc undeva sau nu ştiu să răspundă la ce sunt întrebaţi”; „Să nu-i bată”; „Să nu-i 
umilească, să nu le vorbească urât” (părinți, rural); „Să aplice metode pedagogice moderne, 
copiii să învețe prin joc, învățarea să fie plăcută”; „Nu ar trebui să aibă atâtea caiete și cărți, 
copiii se zăpăcesc, au impresia unor sarcini prea multe și prea grele și trebuie să care și 
ghiozdane prea grele”; „Să nu trezească temeri și angoase, să creeze o atmosferă de disciplină, 
seriozitate, atenţie și condiții prielnice învăţării” (părinți, urban).  

Cu ocazia acestei cercetări am constata cu stupoare că și în zilele noastre copii sunt bătuți 
în școală de către învățătoare. Știam că se țipă la ei, că sunt ironizați, să sunt amenințați, că sunt 
pedepsiți și recompensați, că uneori li se vorbește urât... dar că sunt bătuți?! Poate că înainte de 
a ne face griji pentru programe moderne de educație ar fi necesară o selecție mai serioasă, că 
acel aviz psihologic obținut anual chiar reprezintă ceva (aceasta deoarece pentru ciclul gimnazial 
am descoperit că există și profesori cu mari probleme psihiatrice, care totuși sunt menținuți în 
învățământ).  

Ce ar trebui să ofere sistemul de educație 

În opinia părinților, sistemul de educație ar trebui să prevadă o mai strânsă colaborare 
între grădiniță și școală, ar trebui să asigure o mai bună bază materială pentru școli, să 
cointereseze profesorii prin salarii mai mari, să asigure curățenia în școală, să amenajeze 
adecvat sălile de clasă, să asigure protecția copilului în școală și să degajeze programele, să 
prevadă învățarea prin joc. Să se aplice și în școala noastră metode moderne cu copiii: „Trecerea 
să fie graduală, să nu creadă copilul că şcoala este un batalion disciplinar, ci locul unde se învaţă 
lucruri noi, utile şi distractive”; „Cadrele didactice să fie înţelegătoare cu copiii, pregătite și să 
facă învățarea plăcută” (părinți, urban). Condițiile de învățare din școală să fie mai potrivite: „Să 
fie maxim 15 copii în clasă”; „Să se învețe doar lucruri utile”; „Să existe materiale didactice 
adecvate care să susțină învățarea copiilor mici”; „Să fie grupuri sportive, club sportiv – care 
copii au aptitudini, dansuri sportive şi populare; la noi nu se ţin concursuri şcolare”; „Sălile de 
clasă ar trebui să fie mai mari”; „Ar trebui să existe spații de joc în aer liber, dar și săli acoperite” 
(părinți, urban). 

De asemenea, părinții remarcă faptul că școala impune o distanță față de părinte 
preluând copilul de la „poartă”: „Nu putem vorbi despre colaborarea școlii cu familia, dacă noi 
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nici nu avem voie să intrăm în spațiul școlii decât atunci când suntem chemați. Ar fi bună o 
deschidere a școlii către părinți măcar în clasele primare”; „Pentru cursurile opționale măcar, nu 
ar trebui să avem și noi un cuvânt de spus?”; „Dacă se merge pe numărul maxim sau minim de 
ore nu ar trebui să fim și noi consultați?” (părinți, urban). 

Un sistem de educație care se pretinde gratuit ar trebui să și fie așa: „Să se aloce fonduri 
școlilor sărace care nu au nici condiții minime de igienă”; „Să fie gratuite materialele” (părinți, 
rural). 

Părinții își doresc și mai mult stabilitate în școală: „Se iau tot felul de măsuri pentru care 
consultarea publică nici nu mai contează, iar apoi se revocă”; „Azi structura anilor de educație e 
într-un fel și mâine altfel, nici nu mai știm ce se va întâmpla”; „Eu nu cred că decidenții chiar știu 
ce fac din moment ce azi zic una și mâine alta”; „Cum am putea avea încredere noi în sistemul de 
educație când nici Ministerul nu știe ce vrea?” (părinți, urban). 

Ce ar trebui să facă școala 

Comunitatea școlară în întregime poate ajuta copilul să se simtă în siguranță în școală, 
copiii mai mari să nu fie agresivi cu cei mici, cei mici să fie implicați în activitățile școlii. Cadrele 
didactice să comunice bine între ele și să creeze o atmosferă bună în școală. 

Părinții semnalează că adaptarea la școală depinde de fiecare copil în parte și de aceea 
toți ceilalți factori ar trebui să se adapteze acestui aspect și să aibă o abordare individualizată: 
„Depinde de copii. Copiii liberi au nevoie de o tranziţie lină, de multă atenţie şi de recompensare 
pozitivă. Toate acestea trebuie făcute într-un sistem din care să nu lipsească autoritatea. Copiii 
cu personalităţi mai blânde au nevoie de multă comunicare, atenţie şi, câteodată, de asistenţă la 
integrarea în grupuri” (părinți, urban). 

Şcoala să fie un mediu sigur pentru copii: „Să aibă un angajat de pază care să fie plătit din 
banii publici, pentru că părinţii nu au bani. Toţi copiii să intre cu legitimaţie”; „Consider că ar 
trebui să se implice toți profesorii din școală. În timpul pauzelor copiii aleargă, țipă, acestea 
putând duce la accidentarea celor mici (este nevoie de mai multă disciplină). Având în vedere că 
cei mari disturbă liniștea școlii în timpul pauzelor, copiii noștri vor lua exemple negative”; 
„Trebuie să se ia măsuri, inclusiv în privința elevilor care consumă droguri în școală, este un mare 
pericol pentru toți copiii” (părinți, urban). Să fie instituționalizată comunicarea cu părinții: 
„Fiecare şcoală să aibă un mediator şcolar care să transmită părinţilor problemele copiilor”; 
„Crearea unui mediu mai călduros, în primul rând, o colaborare mult mai bună cu părinții, 
aceștia să fie implicați mai mult în activitățile din cadrul școlii”; „Ar trebui să se permită 
părinților să asiste la ore măcar din când în când” (părinți, rural). Să se țină seama în politica sa 
de personal de nevoia copiilor de stabilitate, de atenție și preocupare, de acoperirea tuturor 
ariilor: „Să nu se tot schimbe cadrul didactic, să fie constant”; „Să avem o învățătoare doar 
pentru clasa noastră (învățătoarea copiilor noștri are și clasa a III-a)”; „Avem o învățătoare care 
se va pensiona când copiii vor fi în clasa a III-a. De ce i s-a dat clasa I, dacă nu-i poate duce până 
la capăt?”; „Avem o învățătoare suplinitoare, așa că noi nu știm ce va fi la anul”; „La noi nu se 
face Educația Fizică” (părinți, rural); „Ar trebui să existe dulăpioare căci copiii cară în spate 
ghiozdane foarte grele zilnic”; „Clasele mici ar trebui să fie doar ale lor, așa ar putea să-și lase 
unele rechizite” (părinți, urban). 

3.3. Învățătoarea 

Învățătorii au fost întrebați despre problemele pe care le-au constatat la copiii ce încep 
școala; despre dificultățile de adaptare pe care le au, despre cine și cum ar trebui să se implice în 
sprijinul copilului. Din aceste răspunsuri am putut constata cu ce dificultăți se confruntă copilul, 
dar și ce nevoi de sprijin au învățătoarele în profesia lor.  

3.3.1. Probleme de adaptare la intrarea la școală 
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Majoritatea învățătoarelor intervievate consideră că intrarea copiilor la școală ridică 
anumite probleme de adaptare. Pentru toți copiii pare necesară o adaptare la mediul școlar care 
are cerințe mult diferite față de tot ce au întâlnit ei până acum: de mediul familial, de mediul 
comunității și de mediul din grădiniță. 

Adaptarea copiilor care nu au fost la grădiniță 

Cele mai mari probleme de adaptare sunt semnalate la copiii care nu au fost la grădiniță și 
care nu au obișnuința de a relaționa în colectivitate, de a avea relații în afara familiei, de a sta 
fără un adult care să le fie dedicat. Aceștia se simt adesea speriați de mediul școlar, regresează 
la stadii infantile și au nevoie de asigurări numeroase. Aceasta îi face să fie foarte solicitanți 
pentru învățătoare, pentru părinți, dar și pentru ceilalți copii. 

Vorbind despre copiii care nu au fost la grădiniță, aflăm de la învățătoare că: „sunt 
speriați, vor la mama, le e teamă de orice: să nu se piardă, să interacționeze cu adulți, dar și cu 
copii”; „se îmbolnăvesc mai mereu”; „au un vocabular sărac și mari dificultăți în a-și exprima 
sentimentele, opiniile, dar și nevoile (că le este sete, că vor la baie)”; „unii au un comportament 
prea dezinvolt, ies din bancă, se plimbă prin clasă, cântă, vorbesc, se duc la baie fără să ceară 
voie, refuză să se conformeze cerințelor, ba chiar să vorbească cu noi”; „sunt agitați și fie se simt 
agresați și plâng, fie devin agresivi” (învățătoare, urban). 

Din această descriere a dificultăților de adaptare la școală a copiilor care nu au mai fost la 
grădiniță putem constata sentimentul de nesiguranță cu care se confruntă aceştia în mod firesc 
într-un mediu necunoscut, ceea ce-i face să regreseze la stadii în care se simțeau în siguranță și 
să facă tot posibilul să rămână în familie (să anuleze experiența școlii). Acești copiii, în mod 
evident, au nevoie de sprijin adult pentru a face față experienței prin care trec. Ei ar putea fi 
ajutați să cunoască treptat mediul școlar și să fie asigurați că nimic rău nu li se poate întâmpla.  

Un alt aspect ce se degajă din constatările învățătoarelor este comportamentul firesc și 
liber cu care vine copilul de acasă și pe care îl transpune și în mediul școlar: el este suficient de 
independent pentru a se duce la toaletă, pentru a iniția relații de comunicare și pentru a le 
întrerupe. Ne întrebăm de ce școala care are trebui să formeze independența copilului se 
așteaptă la comportamente regresate și dependente în care copilul cere voie să meargă la baie, 
să se ridice din bancă, să răspundă sau să vorbească? Aici poate că școala ar avea ceva de învățat 
din prospețimea copiilor „neinstituționalizați” anterior. Renunțarea la rigiditatea și 
artificialitatea din mediul școlar ar putea aduce educația în făgașul ei natural: acela de formare a 
copilului întru independență și libertate. 

Adaptarea copiilor care au fost la grădiniță 

Copiii care au fost la grădiniță au și ei nevoie de o perioadă de adaptare la școală 
deoarece sunt încă multe schimbări cu care se confruntă: obligativitatea programului, pauze mai 
scurte, renunțarea la joc, respectarea cerințelor, comunicare mai strictă și mai distantă.  

Mediul și experiențele de la grădiniță îi permit deci copilului o mai bună și mai rapidă 
adaptare școlară. Sub acest aspect, grădinița se dovedește cel mai adesea utilă copilului, iar 
învățătoarele ne arată aceasta: „Copiii cunosc deja multe lucruri de la grădiniță”; „Ştiu să rezolve 
o sarcină și să răspundă la întrebări” (învățătoare, urban); „Mulți sunt din același colectiv de la 
grădiniță și se cunosc” (învățătoare, rural). 

Sunt însă și unele diferențe dintre școală și grădiniță cărora copilul le face față cu greu: 
„La grădiniță nu era obligativitatea prezenței zilnice”; „La grădiniță mai puteau întârzia, iar 
acum le e greu să vină la 8:00 fix”; „La grădiniță se jucau mai mult, aici trebuie să facem 
activități, avem o programă”; „Aici trebuie să stea în bănci 50 de minute, să respecte reguli și să 
se concentreze pe sarcini”; „Pauza este de 5–10 minute și ei nu sunt învățați să mănânce în timp 
așa de scurt”; „Ei ar vrea să se mai joace și nu înțeleg de ce atunci când se sună stăm în bănci și 
ne ocupăm de lecții” (învățătoare, urban). Această dificultate de adaptare a copilului poate fi un 
semnal și pentru învățătoare și sistemul școlar. Totuși, un copil are nevoie să aibă timp să 
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mănânce, să meargă la baie. De asemenea, niciun copil nu poate sta nemișcat și concentrat în 
bancă 50 de minute. Dacă le cerem copiilor imposibilul, atunci e firesc să nu le placă la școală, să 
aibă manifestări contra rigidității adulte precum agitația, violența, apatia, dezinteresul.  

Aici poate că, dacă școala ar prelua câte ceva din mediul din grădiniță care este mai 
propice dezvoltării copilului, mai puțin rigid și artificial, poate că toată lumea ar avea de câștigat. 

Opinii privind clasa pregătitoare 

Această nevoie unanimă a copiilor pentru adaptarea la școală le face pe învățătoare să 
privească cu mult interes clasa pregătitoare și să o considere o perioadă de acomodare relaxată 
în care orice copil reușește să se integreze. „Ne-am speriat tare de această clasă pregătitoare, 
dar s-a dovedit foarte bună”; „Părinții sunt interesați și implicați”; „Copiii nu sunt presați de 
calificative sau programă”; „Copiii au ocazia să se joace în continuare”; „Noi, învățătoarele, 
avem timp să-i cunoaștem bine pe copii și să ne adaptăm ritmului lor”; „Am participat la 
cursurile de formare pentru clasa pregătitoare și sunt încântată, chiar m-au ajutat”; „Am primit 
mobilier nou, adecvat”; „Clasa pregătitoare este un ajutor, un beneficiu”; „Altfel lucrezi apoi cu 
copiii în clasa I, după ce i-ai format chiar tu”; „Nu suntem strânși de o programă rigidă, putem 
comunica mai ușor” (învățătoare, urban). 

Sunt însă și locuri unde organizarea clasei pregătitoare s-a făcut în pripă, unde s-a 
improvizat mult: „Consider clasa pregătitoare o idee bună, dar implementarea ei lasă de dorit”; 
„Nu se poate face o schimbare așa peste noapte, fără o pregătire a cadrelor didactice 
temeinică”; „Decidenții par nehotărâți: ba ne conving că este o idee bună, ba vor să o 
desființeze” (învățătoare, urban). În alte părți învățătoarele nu au fost pregătite, au normă dublă 
și planează o stare de provizorat care este dificilă pentru toată lumea: „Cu înscrierile a fost ceva 
îngrozitor... toată lumea era debusolată. Prea multă noutate și prea în grabă”; „M-a sunat d-na 
directoare joi, luni începea școala și nu aveau oameni... Eu nu cunoșteam programa... La trei 
săptămâni după începerea școlii a venit o ordonanță, prin care cei cu normă dublă nu mai 
puteau funcționa. Eu mai am și clasa a III-a, care este o clasă grea. Mai am câțiva ani și ies la 
pensie, iar părinților le-a fost teamă că-i las în clasa a IV-a” (învățătoare, rural). 

Au fost semnalate și confuzii privind materialele didactice. S-a întâmplat ca școala să 
adopte materiale didactice care nu respectau programa (avizul ministerului a adus această 
confuzie). Acest fapt, combinat cu lipsa de pregătire a învățătoarei, a dus la un ritm de lucru 
haotic: „Trebuie să facem literele. Copilul trebuie să citească silabe și cuvinte, este foarte greu. 
Așa sunt concepute materialele pe care le-am primit de la editură, nu mi se par bune. Nu știu 
cum se poate asta, sunt materiale avizate de Minister. Textele sunt extrem de greoaie, conțin 
cuvinte cu grad mare de dificultate, ca pentru clasa a III-a. La alte școli au trecut deja la scrierea 
pe caiet. Eu n-am fost la cursuri de pregătire pentru clasa 0. Am luat suporturile de curs de la 
altcineva și m-am uitat peste ele” (învățătoare, rural). 

Alte dificultăți semnalate sunt cele ce privesc organizarea și se referă la spațiul inadecvat, 
la mobilier, la numărul de copii și la vârsta acestora: „Întreaga clasă este ocupată de mese și 
scaune, nu putem lucra pe centre”; „Copiii nu au spații potrivite pentru jocul liber”; „Toaletele 
sunt comune cu cei mari care îi agresează și le este frică să meargă la baie”; „Sunt 31 de copii în 
clasă”; „Sunt copii mai mici de 6 ani care fac greu față, ar trebui pusă o limita strictă de vârstă”; 
„Băncile sunt prost făcute, sunt un risc pentru copii” (învățătoare, urban); „Mobilierul nu este 
adaptat pentru şcolarul mic, din moment ce în clasa respectivă îşi desfăşoară activitatea şi elevi 
mai înalţi”; „Nu au existat spații în școală și s-a luat decizia folosirii unui spațiu din grădiniță – 
cum să acomodăm copilul cu școala dacă noi tot în grădiniță funcționăm?”; „Centrele de interes 
conţin foarte puţine materiale” (învățătoare, rural). 

Sunt semnalate și probleme care țin de dificultăți ale părinților: „Părinții își știau copilul în 
siguranță la grădiniță până la ora 18:00, acum copilul termină școala la ora 11:00 și nu are cine 
să-i ia. Programul Școala după Școală nu funcționează peste tot, iar pentru after school nu toți 
părinții au bani”; (învățătoare, urban); „Sunt părinți care nu consideră clasa pregătitoare 
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obligatorie, așa că aduc doar uneori copilul la școală” (învățătoare, rural). De asemenea, copiii 
din clasele pregătitoare fiind mult mai mici decât colegii lor din clasa I (copiii din clasa I au și 7 
ani și jumătate, unii aproape 8), au și alte manifestări: sunt și copii care plâng, care vor la mama, 
care se îmbolnăvesc, care devin neliniștiți, care nu mai vor la școală, care lipsesc” (învățătoare, 
urban). Bineînțeles că acești copii au nevoie de mai multă asigurare, de mai multă încredere a 
adulților în faptul că această clasă pregătitoare nu este o catastrofă de neevitat. 

3.3.2. Manifestări ale copilului ce a intrat la școală 

Învățătoarele au semnalat ca dificultăți de adaptare observate la copii mai ales 
comportamente firești ale copilului la această vârstă, dar și reacții specifice la schimbare.  

De aceea se poate observa nevoia de pregătire a învățătoarelor pentru cunoașterea 
copilului, ceea ce le-ar ajuta să nu se alarmeze în fața unor atitudini firești și să nu le ceară ceva 
contra naturii sau etapei lor de dezvoltare. O astfel de pregătire le-ar ajuta să vadă școala din 
perspectiva utilității ei pentru copil și să nu mai mențină elemente inutile care țin de rigiditatea 
și artificialitatea unei școli dintr-o altă epocă. Învățătoarele ar putea fi pregătite și pentru a lucra 
cu copiii care manifestă stări de stres la schimbare. Astfel ar putea învăța să le creeze un mediu 
cunoscut și asigurator cu repere clare de care ei au nevoie pentru a se simți în siguranță. 

Manifestări firești ale copilului de 6/ 7 ani 

Învățătoarele vorbesc despre lipsa de atenție, apetența pentru joc și pentru vorbirea 
liberă, nerăbdarea, faptul că se plictisesc repede, adresarea la persoana II-a singular, 
sentimentul de a fi încă la grădiniță.  

Toate acestea însă nu fac decât să se înscrie în manifestarea firească a copilului la această 
vârstă. Bineînțeles că învățătoarele cu experiență și cunoștințe despre cunoașterea copilului nu 
vor considera aceste manifestări ale copiilor ca fiind probleme. Ele vor ști cum să trezească 
interesul copiilor, vor valoriza jocurile didactice, vor stimula comunicarea liberă și vor învăța 
copilul să fie politicos, vor ști cum să facă trecerea de la grădiniță la școală fără rupturi și 
renunțări. Aceste învățătoare ne-au spus: „Eu mai mult mă joc cu copiii, comunic cu ei și așa 
învață”, „Ca să nu vorbim toți odată, am inventat un joc cu mingea care este aruncată de la unul 
la altul și cel ce o are vorbește și este ascultat”; „Facem pauze de joc în timpul activităților ca să 
se poată relaxa, să se poată mișca” (învățătoare, urban). 

Reacții ale copiilor la atitudinea nefirească din școală 

Ne-am obișnuit atât de tare ca lucrurile să se petreacă în școală într-un anume fel pe care 
nu îl tolerăm ca adulți în viața socială încât nici nu ne mai dăm seama cât de nefirești sunt 
măsurile pe care le luăm împotriva copiilor (și nu întru educarea lor). 

Sunt învățătoare care se plâng: „Copiii ne vorbesc la persoana a doua singular, nu au 
răbdare să ne asculte și nu respectă regulile comunicării... adică vorbesc neîntrebați și răspund 
fără să aștepte să fie numiți”; „Sunt copii care se mișcă tot timpul, se ridică din bănci înainte să 
se sune, se plimbă prin clasă”; „Am avut copii care nu știau să țină creionul în mână”; „Nu știu să 
asculte, unii se trezesc vorbind despre ce le trăsnește”; „Unii o iau din loc din bancă și atunci toți 
sunt distrași”; „Nu pot să se concentreze pe parcursul unei ore și de-a lungul zilei, sunt mulți 
instabili, hiperactivi, incapabili de a se concentra și agresivi”; „Nu înțeleg că acum facem treabă 
serioasă și nu ne mai jucăm”; „Cele mai mari dificultăți sunt legate de constrângerea de a se 
adapta la comportamentul școlar: să stea în bancă, să ridice mâna, să nu vorbească 
neîntrebați”; „În pauze aleargă, este o descărcare după o oră de stat în bancă”; „Pentru a învăța, 
au nevoie de stimulente de moment, imediate, directe (de ex. autocolante) și de aprecieri 
verbale”; „Competiția trebuie construită. Este un lucru bun în învățare” (învățătoare, urban). 
Oare despre ce reguli ale comunicării să fie vorba? Unde, într-un mediu social, oamenii așteaptă 
să fie numiți sau întrebați ca să răspundă? Poate doar într-unul excesiv de totalitar, dar nu 
pentru aceasta ne străduim noi să pregătim copiii. Claparède spune că un copil împiedicat să se 
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miște este un copil torturat. Fără să se miște și să vorbească tare, un copil nu poate gândi, atunci 
cum am vrea noi să-i dezvoltăm intelectul dacă îi țintuim nazist trupul și îi punem interdicții de 
vorbire? Oare un copil de 6–7 ani poate să-și mențină concentrarea o oră și apoi alte ore la 
rând? Oare putem face abstracție în educație de natura copilului și de nevoile lui în dezvoltare? 
Oare putem renunța la joc atunci când vorbim despre educație? Oare copiii au nevoie de 
stimulente pentru învățare sau noi nu știm să le trezim interesul și curiozitatea? Oare competiția 
este chiar necesară, nu presupune aceasta comparația dintre copiii care sunt atât de diferiți unii 
față de alții, nu presupune legarea lor de aprecierea adultului care se opune independenței? 

Instabilitatea, hiperactivitatea, incapacitatea de concentrare, agresivitatea, dezinteresul, 
apatia, teama copilului, despre care vorbesc unele învățătoare aproape cu pretenție de 
diagnostic, nu sunt efecte ale stresului pe care îl presupune tocmai acest început de școală care 
se opune firescului din copil? Poate că manifestările copilului ne ajută să diagnostică probleme 
ale mediului său și astfel am putea să-i facem școala pe potrivă.  

3.3.3. Cei ce sprijină adaptarea copilului la școală 

La întrebarea: Cine credeți că ar trebui să se implice și cum, pentru sprijinirea adaptării 
copiilor la școală?, am primit din partea învățătoarelor răspunsuri care au atins o mare parte din 
gama celor implicați: învățătoarele, școala, ministerul educației, părinții, educatoarele, primăria.  

Implicarea învățătoarelor 

Astfel învățătoarele consideră că atitudinea lor le poate fi de ajutor copiilor: „Încerc să le 
fiu alături copiilor și comunic foarte mult cu ei”; „Le explic cu răbdare până înțeleg”; „Le fac cât 
mai plăcută învățarea, apelez mult la joc și cântece”; „Fac numeroase pauze de relaxare după 
fiecare activitate și de câte ori îi văd obosiți”; „Îi stimulez să se împrietenească între ei, să lucreze 
împreună, să comunice”; „Îi ascult”; „Inventăm multe jocuri”; „Plecăm împreună la plimbare, în 
parc, la teatru” (învățătoare, urban). Sunt și considerații de tipul: „Învățătorul să fie perceput de 
copii ca o persoană care înlocuiește familia”; „Copilului trebuie să îi fie și un pic de teamă” 
(învățător, rural). Acestea arată confuzia rolurilor în mintea unora dintre învățătoare. 

Implicarea părinților 

Învățătoarele consideră că părinții sunt de ajutor dacă își pregătesc bine copilul, dacă îi 
acordă atenție, dacă au o atitudine pozitivă la adresa școlii și dacă știu să comunice bine cu 
învățătoarea. 

Referitor la pregătirea copilului, o învățătoare ne-a spus: „Părintele deseori îl sperie pe 
copil, îl amenință: Ai să mergi tu la școală! Școala nu este o sperietoare, un lucru greu, pe care să 
nu-l poată face. Școala este un lucru plăcut Ei mai întreabă: Ce să facă copilul peste vară? Nimic, 
le răspund eu. Copilul trebuie doar să fie odihnit și relaxat când revine la școală, noi știm ce avem 
de făcut” (învățătoare, rural). 

Copilul are nevoie de atenția părintelui când începe școala: „Părinții ar trebui să acorde 
timp copiilor lor, să-i asculte, să-i întrebe ce au mai făcut la școală”; „Părinții trebuie să-i ajute pe 
copii, dar nu să se apuce să le arate, de cele mai multe ori incorect” (învățătoare, rural). Dacă 
părinții denigrează școala, oferă modele de succes fără școală, copilul nu poate avea o atitudine 
pozitivă față de învățare: „Unii părinți le spun copiilor că ei au reușit în viață și fără carte” 
(învățătoare, rural). 

O mare frustrare a învățătoarelor se degajă din faptul că multe dintre ele nu se simt 
valorizate, respectate de către părinți, că se simt trase la socoteală și presate pentru progresul 
copilului, că se simt judecate și evaluate de către părinți, consideră că sunt responsabilizate 
pentru întreaga educație a copiilor: „Părinții ar trebui să aibă încredere în cadrele didactice”; 
„Părinții cer foarte mult de la noi, dar ei nu prea se implică”; „Ar trebui să comunice mai bine cu 
noi, să aibă cerințe rezonabile, să nu pună presiune pe noi pentru a vedea progresul copilului”; 
„Părinții nu ne respectă, nu ne apreciază munca”; „Se așteaptă de la noi să ne ocupăm de 
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întreaga educație a copiilor” (învățătoare, urban). Poate tocmai de aceea, ca răspuns în oglindă, 
învățătoarele care se simt devalorizate de către părinți au tendința de a li se adresa cu 
superioritate, de a-i judeca aspru și de aici, ca într-un cerc vicios, se adâncește imposibilitatea 
unei relații de colaborare firești, de pe poziții de egalitate a părinților și cadrelor didactice.  

În cursul discuțiilor, foarte adesea, învățătoarele menționează părinții ca pe o problemă: 
„Nu cu copiii avem o problemă, ci cu părinții lor”. Ele par chiar îndemnate și formal la o astfel de 
atitudine superioară față de părinți: „După cum spunea domnul profesor X la curs, mulți părinți 
sunt crescători de copii și puțini educatori”. Părinții sunt evaluați și judecați pentru că: „nu se 
implică destul”; „nu știu să se implice”; „ne subminează autoritatea”; „sunt iresponsabili”; „își 
trimit copilul la școală pentru «corn și lapte» și pentru alocații”; „sunt nepregătiți și 
dezorganizați”; „sunt mai laissez-faire” (învățătoare, urban). Din această poziție unele 
învățătoare găsesc cu cale să-i infantilizeze pe părinți, să le adreseze cerințe ca și copiilor: „Ar 
trebui să facem cursuri cu părinții”; „Părinții nu vor să facă ce le spunem, vorbim cu ei degeaba”; 
„Părinții ar trebui să ne asculte și să răspundă convocărilor învățătoarei” (învățătoare, urban). 
De aici reiese că învățătoarea are nevoie să fie un bun comunicator și poate că ar fi bine dacă s-
ar ține seama de aceasta în formarea sa inițială și continuă. 

Menționarea celor care ar trebui să se implice (nu doar a părinților) de către învățătoare 
se face mai mult de pe poziția criticii a ceea ce nu s-a făcut, a nemulțumirii, a dificultăților. De 
aceea poate că ar fi necesară investigarea cauzelor reale de nemulțumire pe care le au 
învățătoarele pentru a înțelege și de ce relația lor tinde să fie tensionată cu ceilalți parteneri 
educativi. Totuși, la clasele pregătitoare, se pare că această comunicare dintre adulții educatori 
(învățătoare și părinți) funcționează mult mai bine. Aceasta se explică poate prin tendința 
oamenilor de a se coaliza atunci când au ceva comun de înfruntat. Clasa pregătitoare a trezit 
nesiguranțe și părinților și învățătoarelor și aceasta i-a făcut să se unească pentru a face față 
împreună. „Fiind introdusă acum și existând tot scandalul și toată frica de clasa 0, părinții au 
devenit mult mai interesați și mai responsabilizați, deci a fost, paradoxal, un bine în tot răul 
acesta. Numai de s-ar menține această atitudine și mai departe”; „La clasa pregătitoare, 
dimpotrivă, suntem chiar asaltate de părinți” (învățătoare, urban). 

Un alt aspect important pus în evidență de cercetarea noastră este că existența unei 
comunități unitare în jurul școlii este cea care ajută foarte mult comunicarea dintre adulții 
educatori: „Avem o relație bună cu familiile. Pentru noi, faptul ca suntem o comunitate mică 
înseamnă foarte mult, pentru ca ne cunoaștem între noi și atunci și implicarea părinților este mai 
mare”. Din păcate, această comunitate nu mai există în multe locuri: la orașe ea a dispărut de 
mult, iar în unele sate nu mai este școală, neexistând numărul de copii necesar. 

Învățătoarele semnalează și unele probleme serioase în familiile unor copii: „Părinții sunt 
plecați în străinătate, iar copilul stă cu rudele”; „Mama unei fetițe a dispărut de acasă, iar tatăl a 
decis să o ducă la un cămin, am vorbit cu tatăl să o aducă la școală ca să nu piardă” 
(învățătoare, rural); „Copilul nu prea își vede părinții care au profesii importante și lucrează 12 
ore pe zi”; „Două fetițe, care sunt crescute de bunici, au părinții plecați în străinătate. 2–3 ani au 
fost plecate și ele cu părinții în Spania (la fiecare, unul dintre părinți e spaniol). Au probleme 
emoționale, de afectivitate. Una dintre ele plânge din orice, la orice mică schimbare, când începe 
ora de religie, când plec eu din clasă, când lipsește colega din fața ei... Din orice plânge. 
Schimbarea majoră la ea nu se referă la școală, ci la tot din jurul ei. Cealaltă este introvertită, are 
alt fel de probleme” (învățătoare, urban). Acestea sunt situații care ar necesita implicarea 
consilierilor școlari. 

Implicarea consilierilor școlari 

Consilierii școlari lipsesc din unele școli, și sunt greu accesibili copiilor de acolo. În alte 
școli consilierii nu se implică decât în situații de indisciplină gravă. Nu există planuri de lucru 
pentru acomodarea copilului în care să se lucreze cu toți cei implicați: cu copilul, părintele și 
învățătoarea. 



57 

 

Învățătoarele semnalează adesea nevoia ca acești specialiști să se implica mai mult: 
„Lipsește foarte mult psihologul școlar. Este unul arondat, de la Costinești. Nici logoped nu 
avem”; „Se simte nevoia unui consilier şcolar şi a unui logoped. Sunt copii cu probleme de 
comportament, chiar cu ADHD, care au nevoie de asistenţă psihologică. Am avut cândva un 
consilier şi făcea treabă bună, îi testa pe copii, a prezentat şi nişte lecţii, din păcate acum nu mai 
avem” (învățătoare, rural). 

Implicarea educatoarelor 

Unele dintre învățătoare sunt apreciative la adresa educatoarelor: „Au făcut o treabă 
grozavă”; „Comunicăm foarte bine”; „Am învățat multe de la felul în care reușesc ele să se 
înțeleagă cu copiii mai mici” (învățătoare, urban). 

Alte învățătoare consideră că: „Ar putea să-și facă mai bine treaba, ar putea pregăti mai 
temeinic copiii pentru intrarea în școală”; „Unele își fac treaba mai bine, altele mai puțin bine”; 
„Copiii vin cu deprinderi greșite de scriere din grădiniță, ar fi bine dacă nu i-ar mai învăța 
scrierea” (învățătoare, rural). Sunt și afirmații care arată că unele învățătoarele ar fi dispuse să 
colaboreze cu educatoarele, dar așteaptă ca acest lucru să se organizeze de către altcineva, sau 
să fie inițiativa educatoarelor. Acest fapt ne arată că ele nu-și conștientizează interesul personal 
în această colaborare și nici nu au obișnuința de a avea inițiative: „Ar fi utilă colaborarea cu 
educatoarele, dar nimeni nu a organizat nimic până acum”; „Noi suntem deschise educatoarelor 
care vor să vină cu copiii la ore să asiste la activități” (învățătoare, urban). Sunt însă și învățători 
care au preluat inițiativa: „Am fost la grădiniță și m-am implicat în unele activității cu copiii, la 
început de an ne cunoșteam deja”; „Am colaborat cu educatoarele de la grupele pregătitoare și 
am făcut vizite reciproce cu copiii, am organizat și o excursie împreună” (învățătoare, urban). 

Implicarea școlii 

Școala ar putea oferi un sprijin dacă ar oferi o bază materială mai bună, materiale 
didactice adecvate și dacă ar degreva învățătoare de alte sarcini care nu au legătură cu lucrul la 
clasă. „Școala: trebuie să asigure partea materială. Din păcate tot părinții sunt cei care susțin 
cheltuielile legate de intrarea în clasa I. Părinții plătesc hârtia xerox, tonerul, creta, bureții, 
materialele didactice de care au nevoie copilul și cadrul didactic. Tot părinții se ocupă de 
organizarea mediului școlar, un tată tâmplar a asigurat rafturile din clasă” (învățătoare, urban). 

Implicarea primăriei 

Primăria este și ea semnalată ca instituție care ar putea acorda mai multe fonduri școlii, 
care s-ar îngriji de un transport mai bun al copiilor (mai ales în mediul rural). „Primăria ar trebui 
să se ocupe de asigurarea unor mijloace de transport gratuite necesare deplasării, atunci când se 
organizează unele activităţi extraşcolare”; „Școala este susținută de primărie, care are fonduri 
foarte multe si există şi interes crescut din partea primarului, chiar ne ajută foarte mult”; 
„Primăria şi inspectoratele ar trebui să se implice mai mult şi concret în aprovizionarea cu 
materiale didactice şi mobilier, nu să lase totul pe seama cadrului didactic şi a profesorului 
şcolii”; „Primăriile şi inspectoratele teritoriale ar trebui să se implice prin aprovizionarea cu 
materiale didactice şi mobilier adecvat, suporturi şi tehnică multimedia, precum şi prin crearea 
de parteneriate cu diferite brand-uri şi organizaţii”; „Reprezentanţi ai comunităţii locale pot veni 
ca invitaţi în şcoală, ca să se prezinte copiilor, și apoi să-i primească în vizită pe copii” 
(învățătoare, rural). 

Se poate vedea cum învățătoarele chiar au inițiativă în colaborarea cu primăria și poate că 
aceste idei pot genera unele parteneriate. 

Implicarea decidenților 

Învățătoarele așteaptă din partea MECTS degajarea programelor școlare, mărirea 
salariilor și pregătirea temeinică a oricărei schimbări. 
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MECTS ar fi trebuit întâi să pregătească așa cum trebuie „lansarea” clasei pregătitoare: 
„Să pună la dispoziție materialele necesare desfășurării activităților didactice, să se asigure că 
sunt spații necesare în școli (la noi s-a desființat biblioteca pentru a amenaja o clasă 
pregătitoare), să se asigure că sunt suficiente cadre didactice (la noi invitătoarele de clasa I au 
câte 32 de elevi în clasă, pentru că nu s-a găsit un învățător pentru cea de-a cincea clasă). De 
asemenea, formarea noastră a fost făcută pe repede înainte și a lăsat de dorit”; „Nouă ni ce cere 
să facem minuni din nimic. Anul acesta ar fi trebuit să ne formăm și să și profesăm” (învățătoare, 
urban). Decidenții sunt văzuți și ca frenatori ai progresului prin investițiile insuficiente: „E greu 
cu inspectoratul, care nu aprobă anumite posturi/ norme”; „Ministerul, sau cei care aprobă 
listele de materiale, ar trebui să se implice mai mult şi să fie mai prompţi în achiziţionarea celor 
necesare. Lipsesc sau sunt insuficiente foarte multe lucruri, mai ales în privinţa mobilierului şi a 
materialelor didactice. De exemplu, mi-au fost aduse băncuţele la o lună de zile după ce a 
început şcoala” (învățătoare, urban). 

Sistemul de învățământ este considerat responsabil pentru multe din nemulțumirile 
învățătoarelor: „Avem salarii umilitoare și nu suntem prețuite cum se cuvine”; „Au mai rămas în 
acest sistem doar cei cu adevărat pasionați”; „Promovările nu se fac pe merit”; „Nu suntem 
consultate în legătură cu schimbările din sistem”; „Sunt prea multe schimbări și prea multe 
cerințe care ne iau din timpul de lucru cu copiii”; „Părerea noastră nu contează când este vorba 
despre schimbări în care suntem implicați” (învățătoare, urban). 

Aici se constată o vagă cunoaștere a responsabilității fiecărei instituții în parte, ce atribuții 
și răspunderi au. Evident, ar fi necesară o mult mai bună comunicare și o cooperare reală a 
ministerului cu angajații săi. 

Instanțe nemenționate ca parteneri 

Dintre instanțele absente în enumerarea învățătoarelor lipsesc bunicii care se implică 
mult, dar și bonele care, mai ales în mediul urban, mediază relația dintre părinți și învățătoare. 
Aceasta poate că arată că bunicii sunt asimilați categoriei generale a „părinților”, iar bonele sunt 
ignorate nefiind prezente de prea multă vreme în mentalul colectiv. 

Surprinzător este că se face referire la comunitatea locală (și nu referitor la primărie) ca 
sumă de oameni din jurul școlii și casei copilului cu influență pozitivă asupra școlii doar într-un 
singur caz. La oraș, rolul acestei comunități este mult diminuat, iar la sat, ea apare ca fiind 
remarcată mai mult sub influența negativă: ca mediu sărac, comunitate de rromi etc. 

Raportarea învățătoarelor la copil nu se face individualizat decât în cazuri speciale (când 
familia sau copilul pune probleme: „are ADHD, e hiperkinetic, e copil cu probleme, e dislexic...”). 
Altfel, copiii sunt menționați în opoziție cu părinții: „Cu copiii e mai ușor, cu părinții e dificil”.  

O altă caracteristică a menționării copiilor este una a extremelor: „Copiii sunt foarte 
receptivi, deschiși, dornici” versus „sunt gălăgioși, agitați, nu se pot concentra, plâng”. 

Aici este evident că e necesară o cultură îndelungată a adulților de a considera copilul 
partener în educație, de a-i acorda respect și de a-l trata individualizat. 

O învățătoare (urban) a remarcat nevoia ca școala să fie în legătură cu toate instituțiile 
sociale: „Școala trebuie să lucreze integrat, cu familia, cu grădinița, cu mass-media, iar dacă este 
izolată și marginalizată, tot copiii vor avea de suferit”. 

4. Concluzii şi recomandări 

Constatări generale 

Adulții implicați în procesul educațional (părinții, învățătoarea, educatoarele) au cele mai 
bune intenții, dar pare că nu reușesc să stabilească un cadru de coerență educativă în jurul 
copilului, de care el are nevoie pentru a se dezvolta. Se simte nevoia unui acordaj între familie-
grădiniță-școală.  
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Mulți dintre adulții implicați în procesul educațional (părinți, învățători, educatoare) au o 
perspectivă personală asupra școlii raportată la propriile experiențe și nevoi. Se simte nevoia 
completării acestei perspective cu cea a nevoilor copilului care ar putea fi mai bine cunoscute și 
înțelese. 

Multe dintre nemulțumirile pe care le au părinții și învățătoarele la adresa copiilor se 
referă la comportamente obișnuite la această vârstă și la reacții normale în fața schimbării. De 
aceea, este necesară o mai bună cunoaștere a copilului de către adulții educatori. 

Sistemul de educație în general și școala în mod special sunt zguduite de prea dese, 
contestate și frutunoase schimbări. Ar trebui să țină seama de nevoia de stabilitate necesară 
oricărui proces de formare. 

Posibile măsuri ameliorative 

 Stoparea fluctuațiilor în școală. Schimbările să nu mai fie abundente sau impuse din 
exterior, ele să vină doar din dorința comunității educative pentru ameliorarea situațiilor 
particulare. Asigurarea continuității cadrului didactic pe parcursul celor cinci ani ai școlii 
primare. 

 Stimularea și aprecierea corectă a cadrelor didactice în conformitate cu activitatea lor cu 
copiii și părinții. Degrevarea acestora de proiecte și activități colaterale care nu fac decât 
să le distragă atenția de la scopul lor educativ. 

 Crearea în școală a unui cadru adecvat dezvoltării copilului la această vârstă printr-o 
abordare interactivă, bazată pe joc și pe trezirea interesului, prin individualizarea 
învățării și prin integrarea conținuturilor. 

 Implicarea copilului în propriul său proces de educație pentru a deveni responsabil și 
pentru a descoperi bucuria că este mare, capabil și de ajutor. 

 Pregătirea învățătoarelor pentru o bună cunoaștere a copilului, pentru respectarea lui și 
pentru individualizarea procesului educațional.  

 Amenajarea claselor ca spațiu pentru jocurile didactice. Amenajarea grădinii școlii ca 
parc pentru copii și părinți. 

 Asigurarea igienei și a siguranței copiilor în interiorul școlii. 

 Asigurarea colaborării dintre părinți și învățătoare de pe poziții de egalitate și de sprijin 
reciproc. Crearea unui timp și spațiu adecvat alocate întâlnirilor cu părinții. 

 Neasumarea de către școală (sau asumarea separată) a altor funcții în afara celor 
educative. Atunci când școala își propune să fucționeze și ca after-school se poate crea o 
confuzie în cadrul comunității, iar școala riscă să nu fie tratată din perspectiva funcției ei 
educative, ci a celei nou asumate de asistență socială pentru părinți. Copilul are nevoie 
de un timp limitat pe care să-l petreacă în instituție pentru a aputea valoriza acest timp 
educativ.  

 Implicarea adecvată a consilierului școlar pentru acomodarea copiilor, pentru consilierea 
părinților și a cadrelor didactice. 

 Realizarea unor activități comune cu elevii mai mari ai școlii pentru ca cei mici să-i 
cunoască și să nu se mai sperie de ei. 

 Aprecierea corectă a cadrelor didactice în funcție de activitatea lor cu copiii și cu părinții 
lor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare implicării. 



60 

 

IV. Ciclul gimnazial – date ale prelucrării calitative  

Intrarea în ciclul gimnazial este un moment de transformări majore în viaţa copilului, 
resimţite cu atât mai intens cu cât păşirea peste acest prag coincide cu debutul preadolescenţei. 
Odată cu intrarea în clasa a V-a, „totul se schimbă", afirma cu îndreptăţire, şi copleşit parcă, unul 
dintre părinţii intervievaţi, gândindu-se exclusiv la modificările din regimul de viaţă şcolar; 
totuşi, cele mai importante prefaceri – adesea spectaculoase, în bine sau în rău – sunt cele 
interioare, legate de procesele de maturizare fiziologică, psihosomatică şi socială.  

1. Acomodarea copilului cu ciclul gimnazial 

„Furtuna pubertară", aflată în centrul acestei faze de tranziţie de la copilărie la 
adolescenţă, constă în declanşarea în avalanşă a unor dezechilibre, extinse la toate palierele de 
dezvoltare a tânărului, a căror rezultantă – realizată prin salturi, pusee, faze alternante – este 
atingerea unei noi stări de echilibru final, relativ stabil şi superior etapei iniţiale.  

În prim-planul proceselor fiziologice se înregistrează accelerarea creşterii somatice şi 
începutul maturizării sexuale, caracteristica lor fiind rapiditatea şi intensitatea transformărilor. 
Realizându-se în ritmuri specifice pentru diferitele segmente ale corpului, creşterea somatică 
duce de multe ori la o înfăţişare dizarmonică a puberului, de unde probabilitatea instalării unor 
complexe de inferioritate, a unei imagini de sine depreciative, a unor comportamente stângace, 
sau, dimpotrivă, a supracompensării sentimentelor autodevalorizante prin demonstrarea forţei 
fizice în raport cu cei mai slabi, prin bravadă şi conduite agresive etc. 

Pe de altă parte, intensitatea proceselor vegetative implicate în creştere determină 
frecvent apariţia unor fenomene de tip neurastenic: oboseală rapidă, cefalee, irascibilitate, 
insomnie sau somn nerecuperator, agitaţie psihomotorie. Alte manifestări posibile, mai puţin 
alarmante din punct de vedere medical pentru părinţi, dar de obicei amendate de ei ca abateri 
de la comportamentele dezirabile sunt: momentele de reverie, neglijarea sarcinilor şcolare sau 
casnice, neatenţie ş.a.m.d. Fenomene, desigur, tranzitorii, dar de care adulţii din preajma 
copilului – părinţi sau profesori – trebuie să ţină cont în relaţia cu el, să le înţeleagă, să le 
accepte, să-l ajute să le domine. 

Tabloul disconfortului psihic al puberului este complicat de o serie de sentimente 
nemărturisite, cum ar fi confuzia, deruta, vinovăţia reprimată, generate de activarea pulsiunilor 
libidinale; aceste trăiri sunt cu atât mai acute cu cât mai puternică este interdicţia, în genere 
tacită, instituită de părinţi şi profesori, de a se vorbi despre ele. Respinse categoric de părinţi ca 
subiect posibil de discuţie, mai ales în cazul unei educaţii austere, caracterizată de autoritarism 
şi falsă pudoare, ignorate de profesori, tulburările erotice ale puberului rămân un secret 
„ruşinos" pe care el nu-l poate împărtăşi decât cu prietenii foarte apropiaţi, congeneri, ei înşişi 
pradă aceloraşi impulsuri pe care nu reuşesc să le controleze.  

Din punct de vedere psihointelectual, este depăşit stadiul operaţiilor concrete, 
realizându-se progresiv trecerea spre forma finală de echilibru a inteligenţei, aceea a operaţiilor 
abstracte, caracteristice gândirii conceptuale şi logicii ipotetico-deductive. Spre deosebire de 
copil, care nu poate opera decât acţional, în prezenţa şi prin manipularea obiectelor sau prin 
apelul la forme concrete şi actuale, gândirea puberului devine, în timp, capabilă să se desprindă 
de planul imediat al realităţii, să se orienteze spre domeniul abstract, să elaboreze explicaţii şi 
raţionamente, în absenţa lucrurilor, exercitându-se doar asupra propoziţiilor şi ideilor.  

Deşi este un fapt general admis că această dezvoltare este comună tuturor indivizilor, se 
constată totuşi diferenţe între ei în privinţa momentului de intrare în acest stadiu, ca şi în aceea 
a particularităţilor lor intelectuale. Există, deci, decalaje între copii, uneori importante şi 
evidente, care ţin, pe de-o parte, de ritmul personal de dezvoltare mentală, iar, pe de altă parte, 
de calitatea mediului de viaţă (cu deosebire a celui familial, dar şi a celui şcolar) de a fi 
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stimulativ, solicitant, antrenant din punct de vedere cognitiv, impregnat informaţional, 
securizant emoţional ş.a.  

În plus, caracterul procesual al structurării noilor mecanisme specifice gândirii abstracte – 
care nu este, aşadar, o realizare quasi-instantanee, ci una graduală, desfăşurată în timp – face 
însă ca pentru o anumită perioadă, variabilă de la individ la individ în funcţie de factorii 
consemnaţi anterior, copiii să rămână încă într-o oarecare măsură ancoraţi mental în concret şi 
să aibă nevoie, în activitatea de învăţare, de ilustrări, de exemplificări, de modele concrete în 
stare să le asigure suportul intuitiv necesar înţelegerii.  

Este foarte important, de aceea, ca profesorii, părinţii şi toţi cei implicaţi în procesul 
instructiv-educativ să ţină cont că nu este vorba de un salt brusc, ci de o devenire, mai lentă sau 
mai rapidă, care începe în genere în jurul acestei vârste (11–12 ani), dar nu se încheie decât spre 
finalul etapei pubertare şi, în consecinţă, să-şi acordeze metodele şi cerinţele la nivelul de 
dezvoltare cognitivă atins de copil în momentul respectiv.  

La nivelul comportamentelor relaţionale, pubertatea este caracterizată, în primul rând, 
de începutul procesului de desatelizare – care semnifică tendinţa de distanţare de părinţi, de 
emancipare de sub influenţele venite din mediul familial şi de autonomizare; avem de-a face cu 
încercări discrete, iniţial puţin evidente, care se vor accentua însă pe măsura trecerii timpului şi 
vor evolua spre comportamente, uneori radicale, alteori moderate, de opoziţie manifestă faţă 
de autoritatea de tip adult, proprie vârstei adolescenţei. Dogma infantilă a atotputerniciei şi 
infailibilităţii adulţilor începe să fie examinată critic, pusă la îndoială, revizuită, flexibilizată, mai 
întâi timid, apoi cu tot mai multă îndrăzneală, având uneori ca efect conduite centrifuge în 
raport cu normele impuse, care-i pun în alertă pe părinţi şi profesori.  

Totuşi, în această etapă, desprinderea completă de sub tutela familială nu se finalizează, 
căci, în ciuda dorinţei de libertate şi autodeterminare, copilul este subiectul unor emoţii 
ambivalente, blocante, rezultate din raportul tensionat dintre două trebuinţe contradictorii: 
aceea de autonomie şi cea de securizare afectivă. Or, libertatea spre care aspiră antrenează în 
schimb renunţarea la confortul şi siguranţa afectivă oferite de figurile parentale – un preţ foarte 
mare pe care, la această vârstă, copilul nu-l poate încă plăti. De aceea, presiunea grupului 
familial rămâne încă puternică, sugestiile din partea părinţilor sunt încă eficiente, astfel încât, cu 
condiţia să fie cunoscute şi să se ia măsuri adecvate, eventualele abateri comportamentale sunt 
rapid contracarate şi insurgentul este readus pe orbita de pe care încerca să scape. 

În al doilea rând, câmpul social în care este integrat copilul se extinde, relaţiile sociale se 
multiplică şi se diversifică, apar noi modele de socializare prin creşterea numărului şi a tipurilor 
de legături interpersonale. Caracteristică pentru această perioadă este distanţarea intersexe şi o 
integrare mai mare a copilului în grupul de vârstă, ai cărui membri împărtăşesc valori proprii, 
adesea în contradicţie sau numai disjuncte în raport cu cele impuse de familie sau şcoală.  

Impoliteţea, încălcarea regulilor, abaterile disciplinare minore sunt frecvente la această 
vârstă, care rămâne una a vulnerabilităţii, având în vedere, pe de-o parte, dorinţa de 
independenţă şi, pe de altă parte, influenţa importantă pe care o dobândeşte asupra 
preadolescentului grupul de tineri la care aderă.  

Aceste transformări, descriind aspectul „critic” al etapei pubertare, trebuie bine 
cunoscute şi abordate cu tact de persoanele implicate în educaţie, astfel încât să nu se 
supraliciteze potenţialul copilului – fatalmente limitat de presiunea schimbărilor prin care trece 
– în ce priveşte rezistenţa la efort, asumarea de responsabilităţi sau capacitatea de a opera, în 
lipsa oricărei ancore la nivelul concretului, cu noţiuni teoretice având un grad înalt de 
abstractizare.  

Unele excentricităţi sau împotriviri ocazionale faţă de injoncţiunile adulţilor, oscilaţiile 
uşoare de la standardele comportamentale impuse trebuie înţelese şi acceptate, în măsura în 
care ele nu reprezintă îndepărtări flagrante de la normele general admise, ci doar încercări de 
autodefinire personală, de identificare şi afirmare de sine. Nu trebuie să uităm că, nu rareori, 
regulile de disciplină promulgate de profesori sau de părinţi sunt ipostaziate şi învestite cu 
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puterea unei instanţe absolute. În aceste cazuri – subsumate educaţiei de tip autoritar – ele 
dobândesc un caracter draconic şi pretind supunere necondiţionată, ceea ce, la nivelul copilului, 
se traduce prin apariţia şi fixarea unor trăsături de caracter distorsionate, precum obedienţa, 
conformismul sau duplicitatea. De aceea, flexibilizarea regulilor, în sensul acordării unui anumit 
grad de libertate (fireşte, între nişte limite care trebuie să rămână ferme), formularea clară, 
epurată de orice urmă de ambiguitate, ca şi explicarea lor constituie tot atâtea condiţii necesare 
procesului de creştere şi maturizare a preadolescentului.  

1.1. Schimbare, provocări, dificultăţi  

Participanţii la interviu (cadre didactice, părinţi, elevi de clasa a V-a) au fost invitaţi să-şi 
expună opiniile în legătură cu câteva aspecte esenţiale privind acomodarea copilului la ciclul 
gimnazial.  

O întrebare adresată tuturor categoriilor de subiecţi le solicita să inventarieze şi să 
argumenteze succint principalele schimbări cu care se confruntă şcolarul odată cu intrarea în 
clasa a V-a şi să aprecieze măsura în care ele constituie pentru acesta provocări cu potenţial 
stimulativ sau surse de dificultate, ori chiar de blocaj în adaptare. 

Părinţii copiilor de clasa a IV-a, cu care s-au organizat interviuri spre sfârşitul celui de al 
II-lea semestru al anului şcolar, în perioada mai–iunie, copii care urmau să intre în toamnă în 
ciclul gimnazial, au fost întrebaţi care sunt aşteptările fiului sau fiicei lor referitoare la clasa a 
V-a; aşteptările, fiind în fond proiecţii ale unei stări de lucruri viitoare, constructe mentale, mai 
mult sau mai puţin realiste sau fanteziste, dar întotdeauna puternic încărcate emoţional, este de 
presupus că atunci când avem de-a face cu o perspectivă impregnată de optimism şi încredere în 
sine, acomodarea va fi mai uşoară decât în cazul proiecţiilor negative subminate de teamă, 
anxietate, neîncredere, unde creşte semnificativ probabilitatea de apariţie a unor dificultăţi. 

În fine, elevilor de clasa a V-a li s-au pus o serie de întrebări relative la: modul în care s-a 
fixat în memoria lor afectivă figura învăţătoarei şi momentul despărţirii de ea; schimbările şi, 
implicit, dificultăţile resimţite la intrarea în noul ciclu de învăţământ; relaţiile cu ceilalţi colegi şi 
cu profesorii; cum îşi închipuie o şcoală ideală. În treacăt fie spus, participarea elevilor la interviu 
s-a transformat într-un dialog viu, dezinhibat, în care ei au manifestat interes, entuziasm şi mai 
ales o foarte mare sinceritate, evidentă în faptul că nu s-au ferit să formuleze o serie de judecăţi 
critice la adresa profesorilor, a organizării şi normelor şcolare, a sarcinilor care sunt impuse 
ş.a.m.d. 

În continuare, vom proceda la o expunere sintetică a rezultatelor obţinute la itemii 
descrişi mai sus. Cum însă problemele abordate sunt, prin firea lucrurilor, interconectate şi cum, 
din acest motiv, discuţiile cu subiecţii din toate categoriile au avut uneori un caracter circular, cu 
reveniri, reluări şi dezvoltări ale unor întrebări anterioare, vom opera o selecţie în multitudinea 
răspunsurilor înregistrate, după criteriul adecvării lor la tematica acestui capitol: schimbare, 
provocări, dificultăţi, versus continuitate. 

1.1.1. Schimbare, provocări, dificultăţi anticipate 

Într-o primă etapă a cercetării ne-am propus să investigăm opiniile învăţătorilor care 
predau la clasa a IV-a şi ale părinţilor cu copii în anul terminal al ciclului primar, în scopul de a 
evidenţia previziunile, proiecţiile, anticipările lor, în calitate de educatori, privind viitoarele 
dificultăţi, precum şi şansele de acomodare ale celor mici la trecerea într-un alt nivel de 
învăţământ. 

Atât părinţii, cât şi învăţătorii (în marea lor majoritate învăţătoare) s-au dovedit deosebit 
de cooperanţi, deschişi spre dialog, şi profund interesaţi de destinul şcolar al copiilor.  

În altă ordine de idei, trebuie remarcat faptul că părerile exprimate de învăţători nu 
reprezintă simple afirmaţii marcate de subiectivism şi de arbitrariu, ci sunt formulate, cel mai 
frecvent, în cunoştinţă de cauză, fundamentate de experienţa relaţiei cu micii lor absolvenţi, 
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după intrarea acestora în clasa a V-a – legătură care continuă uneori chiar pe parcursul mai 
multor ani. 

De asemenea, o parte dintre părinţii intervievaţi sunt bine informaţi în privinţa 
eventualelor probleme specifice acestui moment de trecere la un alt nivel de învăţământ, fie din 
experienţă proprie, având copii mai mari care au parcurs deja acest an şcolar, fie din discuţiile cu 
rudele, prietenii sau vecinii care s-au aflat în aceeaşi situaţie. Astfel încât putem constata că, în 
genere, pentru ambele categorii de respondenţi, anticipările exprimate sunt în mare măsură 
justificate şi realiste. 

Această observaţie este de fapt confirmată de comparaţia dintre previziunile părinţilor cu 
copii în clasa a IV-a şi răspunsurile celor ai căror copii sunt deja în clasa a V-a (descriind aşadar 
stări de fapt, actuale şi nu proiecţii în viitor), comparaţie ce evidenţiază acordul lor quasi-unanim 
în chestiunile abordate.  

Aşteptările copiilor  

În relaţia lor cu copiii, părinţii le transmit acestora propriile aşteptări, odată cu temerile, 
încordarea, neliniştea asociate unei viziuni negative, sau, dimpotrivă, cu siguranţa, încrederea, 
relaxarea specifice perspectivelor optimiste. Această transmitere poate fi directă, prin 
comunicare verbală, sau, indirectă, uzând de căi subliminale. Cea de a doua modalitate este cu 
deosebire eficientă, în sensul că exercită o influenţa puternică asupra copilului, tocmai în 
virtutea faptului că, fiind puţin sau deloc conştientizată şi, în acelaşi timp, pregnant încărcată 
afectiv (ca tot ceea ce ţine de palierele aflate sub pragul conştiinţei), nu poate fi controlată. 
Consecinţele unei asemenea aşteptări parentale încărcate de negativitate vor fi atunci dintre 
cele mai indezirabile, dacă nu de-a dreptul nocive, generând teamă, demobilizare, respingere 
din partea copilului faţă de un viitor întunecat căruia va trebui să-i facă faţă cu slabele sale 
puteri. Nu este de aceea de mirare că frica de eşec, indusă de părinţii anxioşi şi având o 
rezonanţă puternică asupra copilului, devine, nu rareori, fapt împlinit. 

Efectul nu este însă unul legic, de ordin pur mecanic, contaminările psihice negative fiind 
mai frecvente în situaţia copiilor sensibili, timizi, nesiguri pe ei, foarte ataşaţi de o figură 
parentală anxioasă, mai ales atunci când între cei doi se instituie o relaţie privilegiată (de 
exemplu, în familiile monoparentale sau când celălalt părinte este mai puţin prezent în cadrul 
domestic) . 

În schimb, copiii mai puţin înclinaţi spre emotivitate, cei care au reuşit să slăbească într-o 
oarecare măsură legăturile de dependenţă faţă de părinţi şi să dobândească o relativă 
autonomie, care şi-au conturat deja o bună imagine de sine sunt mai puţin afectaţi de grijile pe 
care şi le fac părinţii pentru viitorul lor şcolar; de aceea unii părinţi mărturisesc că în vreme ce ei 
sunt foarte îngrijoraţi de proba acestui prag, al trecerii în clasa a V-a, copiii lor par să nu-şi facă 
niciun fel de probleme.  

În fine, din răspunsurile părinţilor se conturează o a treia categorie: aceea a părinţilor 
relaxaţi care le transmit acest calm şi copiilor lor. „E bine totuşi să nu faci un caz prea mare de 
această trecere – afirmă unul din taţii intervievaţi – pentru că îl sperii; şi eu am fost în clasa a V-a 
şi nu m-a ţinut mama de mână, un copil normal trebuie să depăşească această schimbare şi, 
chiar dacă la început îi e puţin mai greu, nu după mult timp se adaptează" (părinţi ai copiilor de 
clasa a IV-a, Bucureşti). 

Atitudinea şi aşteptările părinţilor, pe care le transmit în mare măsură şi copiilor, sunt 
condiţionate însă nu numai de tipul lor de personalitate, ci şi de o serie de alţi factori. 

 Situaţia şcolară a celui mic în perioada ciclului primar şi mai ales în clasa a IV-a, rezultatele 
bune şi foarte bune îndreptăţind predicţiile favorabile, cele slabe constituind puternice motive 
de îngrijorare. 

 Propria lor situaţie, de părinţi cu copil unic sau de părinţi cu mai mulţi copii, ştiut fiind că 
ponderea părinţilor supraprotectori şi anxioşi este net superioară în familiile cu un singur 
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copil, comparativ cu cele în care există un grup fratern; în plus, părinţii cu un singur copil 
trăiesc pentru prima oară acest eveniment, pe când în cazul celorlalţi există toate şansele ca ei 
să fi trecut deja de acest moment, o dată sau chiar de mai multe ori, cu copiii mai mari. 

 Trăsăturile psihologice ale copilului: este de presupus, de exemplu, că un copil care are 
dificultăţi de relaţionare va avea, cel puţin la început, unele probleme de adaptare. 
„Schimbarea colectivului, uneori şi a şcolii antrenează dificultăţi de adaptare la noul colectiv, la 
noul mediu şcolar în general; mai ales în cazul acelor copii care au anumite trăsături 
psihologice particulare: sunt mai timizi, anxioşi, se relaţionează mai greu cu ceilalţi (colegi şi 
adulţi)", spune o mamă, care vorbeşte, în fond, despre firea copilului său (părinţi ai copiilor de 
clasa a IV-a, Bucureşti). 

Aşteptările copiilor, aşa cum apar ele din relatările părinţilor, pot fi ordonate în câteva 
mari clase: 

 Aşteptări pline de încredere în viitor, incluzând curiozitate, interes, deschidere spre relaţii noi, 
expansiune socială: aici intră acei copii dornici să-şi cunoască noii colegi şi profesori, să 
acceadă la un regim de libertate mai mare şi la o mai accentuată autonomie, toate acestea 
presupunând trecerea, odată cu intrarea în alt ciclu de învăţământ, la un alt stadiu de vârstă, 
mai matur, caracteristic preadolescenţei: „Paradoxal poate, ei îşi doresc cel mai mult să iasă 
din copilărie, să se maturizeze mai repede, ar vrea să treacă mai repede timpul, parcă se 
grăbesc să ajungă mai repede mari şi noi am vrea să-i mai ţinem pe loc, să mai rămână puţin 
copii" (părinţi ai copiilor de clasa a IV-a, judeţul Timiş, rural).  

 Aşteptări marcate de îngrijorare, de incertitudine, derută sau rezervate: în unele cazuri este 
vorba de sentimente de insecuritate, de nesiguranţă generate de frustrarea nevoii de 
protecţie: „Îi este teamă pentru că nu se va mai simţi asigurat de o doamnă care să intervină şi 
să rezolve problemele când apar"; sau acelaşi motiv, declarat de alt părinte: "Îi este teamă de 
copiii mai mari de care nu va mai fi păzit de doamna" (părinţi ai copiilor de clasa a IV-a, 
Bucureşti). 

 Ruperea vechilor legături de ataşament şi despărţirea de colegi este, de asemenea, anticipată 
ca o trăire dureroasă de unii copii, constituind un alt motiv de neîncredere în viitor: „S-a 
ataşat foarte mult de educatoare şi este foarte necăjită că nu va mai face ore cu ea", sau: "S-a 
ataşat de colegi, va schimba colectivul şi se teme că nu va fi bine primită" sunt relatările tipice 
ale părinţilor acestor copii " (părinţi ai copiilor de clasa a IV-a, Bucureşti). 

Alte aşteptări ale copiilor, negative sau doar rezervate, se referă la propria capacitate de a 
face faţă obligaţiilor şcolare viitoare: copiii sunt tensionaţi pentru că ştiu de la părinţi şi de la 
învăţătoare că vor avea mai mult de învăţat, mai multe teme, că îi aşteaptă teste naţionale, un 
examen important etc. Totuşi, atunci când nu sunt perturbatoare, asemenea aşteptări sunt mai 
realiste decât cele din prima categorie, deoarece, dornici să se maturizeze, tinerii trebuie să 
devină conştienţi că ieşirea din copilărie şi trecerea la preadolescenţă impune, pe lângă o 
relativă creştere a autonomiei, şi o importantă sporire a responsabilităţilor, între care cele 
şcolare ocupă un loc central. 

 A treia clasă de aşteptări, nedefinite afectiv, vizează randamentul şcolar; ele sunt de fapt 
cerinţe, exigenţe, imperative parentale impuse sau induse copiilor, constituind pentru ei, 
adesea, un important factor de stres cu efecte posibil demobilizatoare. Iată răspunsurile tipice 
pentru această categorie: copilul „se aşteaptă să performeze şi mai mult şi să obţină premiul I 
cu coroniţă!"; „să aibă note mari şi să se menţină printre copiii cu note maxime din clasă" 
(părinţi ai copiilor de clasa a IV-a, judeţul Ialomiţa, urban) . 

 Indiferenţă, lipsă de preocupare pentru viitor, nesesizarea vreunei schimbări: fie pentru că 
nu sunt suficient pregătiţi de părinţi sau de învăţătoare, fie pentru că aceştia sunt foarte 
toleranţi sau prea puţin implicaţi în comunicarea cu ei, astfel încât nu li se acordă autoritate şi 
credibilitate, aceşti copii nu ştiu şi nici nu sunt interesaţi de ceea îi aşteaptă; ei par a prelungi 
în viitor clipa prezentă, într-o înşiruire de momente identic reiterate: „Nu realizează ce 
înseamnă această trecere, aşa că nu am discutat nimic pe această temă"; „Nu este prea 
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responsabil şi nu ştie ce îl aşteaptă "; „Deocamdată nu realizează ce va urma"; „Se gândeşte că 
va fi tot cu doamna, că va fi la fel" (părinţi ai copiilor de clasa a IV-a, Bucureşti)¸ „Copiii nu 
conştientizează atât de profund, nu se gândesc, nu îşi pun problema" (părinţi ai copiilor de 
clasa a IV-a, Timişoara, judeţul Timiş). Ei alcătuiesc, de aceea, o categorie de copiii deosebit de 
vulnerabili, predispuşi la dezechilibre în momentul în care se vor confrunta cu schimbările 
majore intervenite în regimul lor de viaţă la intrarea în gimnaziu. 

Dacă aşteptările negative, conturând tabloul unui viitor sumbru, blocant pentru elanurile 
şi încrederea copilului, nu constituie factori de bună predicţie în privinţa acomodării la clasa a 
V-a, nici expansivitatea excesivă, în sensul aspiraţiei jubilante spre libertate şi independenţă, 
spre emanciparea de sub tutela familiei nu sunt cu totul favorabile procesului de adaptare; în 
ambele situaţii se poate vorbi despre aşteptări care, deşi diferit colorate afectiv, sunt la fel de 
fanteziste, având aşadar o şansă mai mică să treacă proba impactului cu realitatea. 

În mod asemănător, indiferenţa, lipsa de preocupări – de responsabilitate în fond, după 
cum bine puncta în răspunsul său unul dintre părinţi – constituie un adevărat factor de risc 
pentru eventuale tulburări de echilibru psihologic ce se pot instala, sub şocul schimbărilor, la 
copilul neavizat, nepregătit în nici un fel.  

Este de presupus că în cazul copiilor indiferenţi avem de-a face cu părinţi indiferenţi, care 
comunică puţin şi conjunctural cu fiul sau cu fiica lor, iar atunci când totuşi o fac nu abordează 
acest subiect; la fel, temerile copiilor reflectă, de cele mai multe ori, neliniştea părinţilor, 
amplificată cu atât mai mult cu cât ei sunt mai dependenţi şi deci mai receptivi la reverberaţia 
afectivă din mediul familial; în fine, copiii focalizaţi pe randamentul şcolar au de obicei părinţi 
ambiţioşi, care emit exigenţe înalte, cu valoare de imperativ categoric şi care le induc, odată cu 
ambiţia lor nemăsurată, frica de eşec, acompaniată de teama de pierdere a afecţiunii în situaţia 
în care nu se vor ridica la înălţimea acestor aşteptări.  

 Aşteptările realiste, echilibrate descriu o categorie de copii care, fără să subestimeze 
viitoarele provocări şi posibilele dificultăţi, nici nu le supralicitează; ei sunt copii cu o bună 
imagine de sine, de obicei performanţi din punct de vedere al randamentului şcolar, şi de 
aceea încrezători în forţele proprii, uneori deprinşi cu competiţia – ca urmare a participării, 
finalizată cu succes, la diferite concursuri şcolare. Părinţii lor sunt ei înşişi echilibraţi, 
protectori, securizanţi în relaţia cu copilul, şi, în acelaşi timp, fermi în formularea normelor şi 
valorilor pe care au reuşit să i le inducă, odată cu îndatoririle care-i revin.  

Răspunsuri tipice pentru această categorie: „Este conştient că va fi foarte greu şi speră să 
se descurce şi să fie bine sau foarte bine"; „El consideră că nu va fi foarte dificil, deoarece are 
încredere în el."; „Crede că va fi ceva mai dificil ca până acum, dar este convinsă că va face faţă" 
(părinţi ai copiilor de clasa a IV-a, Slobozia, judeţul Ialomiţa).  

Dificultăţi anticipate  

Previziunile învăţătorilor şi părinţilor privind dificultăţile copiilor la debutul ciclului 
gimnazial sunt, într-o foarte mare măsură, convergente, atât între ele, cât şi în raport cu opiniile 
furnizate de profesorii şi părinţii elevilor de clasa a V-a, fiind, totodată, întărite de o parte 
însemnată a afirmaţiilor culese de la aceştia din urmă. În consecinţă, putem admite că nu avem 
de-a face cu simple temeri, cu îngrijorări lipsite de temei, ci cu probleme reale, confirmate de 
experienţa actorilor implicaţi, aflaţi aşadar în situaţie.  

Pentru a evita repetiţiile, dată fiind amintita similitudine a răspunsurilor, vom trece 
succint în revistă aceste dificultăţi anticipate de învăţători şi de părinţii cu copii în clasa a IV-a, 
asupra cărora ne vom opri mai analitic, ordonându-le în categorii, în secţiunea următoare a 
acestui capitol. Învăţătorii şi părinţii indică, aşadar, aceeaşi serie de dificultăţi sau schimbări ce 
necesită un efort important de adaptare:  
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 ruptura afectivă provocată de despărţirea de învăţătoare, şi, în unele cazuri, mai puţin 
dramatice, dar tot frustrante, de colegi, atunci când copilul schimbă şcoala sau clasa – situaţie 
în care pot să apară, în plus, dificultăţi de integrare în noul colectiv; 

 acomodarea la noul program de învăţare de după-amiaza – în şcolile unde acesta se schimbă; 

 lipsa de supraveghere a copiilor la şcoală, în pauze sau/ şi acasă, atunci când programul de 
muncă al părinţilor nu mai coincide cu al lor;  

 acomodarea la noul orar cu un număr mare de ore zilnic (5–6 ore); 

 supraîncărcarea programei şcolare, calitatea slabă a manualelor (neatractive, redactate în 
jargonul de specialitate propriu fiecărei discipline, cu accent exagerat pe teorie, uzând de 
terminologie prea abstractă); în plus, faţă de părinţi, învăţătorii sunt de părere că există o 
neconcordanţă între programa din clasa a IV şi cea din clasa a V-a, multe noţiuni noi neavând 
nici un fundament în cele învăţate în ciclul primar, pe când altele studiate la acest nivel sunt cu 
totul abandonate; 

 creşterea exigenţelor, a complexităţii sarcinilor, introducerea materiilor noi şi accentuarea 
gradului de dificultate a celor vechi; toate acestea necesitând din partea copilului seriozitate în 
abordarea activităţii de învăţare, asumare de responsabilităţi suplimentare, maturizare (având 
în vedere importanţa pe care o dobândesc, odată cu intrarea în clasa a V-a, rezultatele 
şcolare); 

 gestionarea timpului de către copil, posibilitatea de a se integra într-un ritm de efort constant 
şi solicitant; 

 familiarizarea cu noul sistem de evaluare cu note şcolare; majoritatea respondenţilor din 
ambele categorii sunt de acord că această modalitate de evaluare este superioară celei care 
uzează de calificative, dar cred că, pentru a preîntâmpina „şocul" copilului în trecerea de la 
calificative la note, ea ar trebui introdusă încă din ciclul primar, din clasa a IV, sau chiar din 
clasa a II-a; 

 acomodarea cu tezele şi evaluările finale la mai multe materii deodată, care se aglomerează 
de obicei într-un interval de timp prea scurt, necesitând un efort intens, cu posibile 
repercusiuni negative asupra copilului: suprasolicitare, oboseală psihică, scăderea 
randamentului şcolar; 

 acomodarea la stilurile de predare ale mai multor profesori, cu personalităţi şi exigenţe 
diferite; 

 relaţia profesori–elevi este examinată critic de subiecţii din ambele loturi (şi, trebuie spus, 
aceleaşi păreri le au şi părinţii elevilor din clasa a V-a); conform acestor opinii, profesorii sunt 
centraţi pe materie, nu pe copil, în activitatea de predare şi în evaluare nu ţin cont de 
particularităţile de vârstă şi individuale, de interesele şi nivelul achiziţiilor lui anterioare, sunt 
mai distanţi, exigenţi, puţin interesaţi de comunicarea reală cu copiii şi de apropierea afectivă 
de ei (exigenţa, neimplicarea în comunicare şi distanţa interpersonală fiind afirmate şi de o 
parte a elevilor de clasa a V-a). 

Unele opinii sunt specifice unei singure categorii de subiecţi; astfel, în plus faţă de 
răspunsurile comune, învăţătoarele mai semnalează drept surse generatoare de posibile 
dificultăţi: 

 slăbirea legăturii familiei cu şcoala, odată cu intrarea elevului în ciclul gimnazial; mulţi părinţi 
vin mai rar la şedinţe, devin mai puţin interesaţi de situaţia şcolară sau chiar „lasă copiii pradă 
valurilor vieţii de şcolar preadolescent"; 

 colaborarea profesorilor cu învăţătoarele este deficitară, dacă nu chiar inexistentă; 

 o problemă o reprezintă raporturile dintre elevi, caracterizate predilect de competiţie şi 
individualism, în defavoarea cooperării, a dezvoltării spiritului de solidaritate şi întrajutorare. 

La rândul lor, unii părinţi sunt îngrijoraţi de fenomenul violenţei şcolare la care vor fi 
expuşi copiii odată cu intrarea în gimnaziu; aceste temeri sunt însă contextualizate în funcţie de 
o zonă sau de o şcoală anume, unde s-au constatat asemenea manifestări; pe de altă parte, 
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grijile lor sunt mai mari în cazul şcolilor care au şi clase de liceu, diferenţele mari de vârstă 
favorizând, conform acestor opinii, raportările agresive ale elevilor din clasele mari (X–XII) faţă 
de copiii lor mult mai mici. 

În ceea ce-i priveşte pe părinţi, putem formula câteva observaţii cu valoare generală. Se 
constată, în primul rând, faptul că aşteptările lor variază de la încredere şi optimism („Nu cred că 
vor fi dificultăţi de acomodare"; „Suntem încrezători că nu va întâmpina nicio dificultate"), la 
anxietate („Totul se schimbă: vor avea noi colegi, noi profesori, materii noi… prea mult nou 
deodată"), înregistrându-se şi o zonă de incertitudine exprimată prin răspunsuri de genul: „Nu 
putem anticipa dificultăţile decât pe parcursul primului semestru din clasa a V-a".  

În al doilea rând, acolo unde atât programul (de dimineaţă), cât şi colectivul claselor a IV-a 
se vor păstra în continuare în clasa a V-a, părinţii intervievaţi sunt în general mai optimişti, nu 
cred că vor fi probleme deosebite; mai ales în mediul rural sau în comunităţile mici, unde există 
o singură şcoală gimnazială şi toţi – cadre didactice, profesori, copii – se cunosc şi comunică în 
mod obişnuit, schimbările sunt mult diminuate, iar adaptarea micilor elevi mai uşoară: „Copiii 
sunt aici în şcoală, îi cunosc pe profesori, ştiu cine o să le fie dirigintă. Aici locul este cunoscut. În 
clasa a VIII-a, când merg la liceu, schimbă şi locul, şi colegii. Deocamdată merg cu colegii lor mai 
departe, cu acelaşi colectiv, doamna învăţătoare rămâne în şcoală, îi ceartă în continuare dacă 
fac prostii" (părinţi ai copiilor de clasa a IV-a, judeţul Constanţa, rural). 

În fine, părinţii care sunt motivaţi într-o măsură importantă de educaţia copiilor 
manifestă, în general, mai puţine temeri în legătură cu acomodarea lor la noul ciclu de 
învăţământ, tocmai pentru că, datorită acestei implicări, copiii lor au rezultate şcolare foarte 
bune; ei consideră că eventualele dificultăţi vor fi relative şi pasagere; pe de altă parte, cei mai 
puţin angajaţi în educaţie nu sunt de obicei îngrijoraţi de viitorul şcolar al celor mici, chiar dacă 
aceştia au un randament mediu sau slab, dat fiind că având alte priorităţi, nu sunt centraţi pe 
copil.  

1.1.2. Schimbare, provocări, dificultăţi actuale. Tipuri de dificultăţi 

În cea de a doua etapă a cercetării am urmărit să identificăm dificultăţile (generate de 
schimbările de la nivelul şcolar) întâmpinate de copii după intrarea lor în gimnaziu. Este vorba, 
aşadar, despre problemele lor actuale, acelea care le suscită în prezent un efort de adaptare, 
mai mult sau mai puţin susţinut, şi nu despre scenarii imaginate, anticipative ca în prima fază a 
interviurilor. În acest scop, ne-am orientat spre trei categorii de subiecţi – profesori care predau 
la clasa a V-a, părinţi şi elevi din această clasă – solicitându-le să-şi expună opiniile pe această 
temă. 

În legătură cu părinţii, trebuie spus că, aşa cum era de aşteptat, participanţii la interviu au 
fost, în majoritate, părinţi implicaţi puternic în educaţia şi instruirea copiilor lor, deoarece, chiar 
datorită acestui interes, ei sunt în mod special înclinaţi spre dialogul şi contactul cu specialiştii în 
educaţie; s-a realizat astfel, în mod spontan, un fel de „autoselecţie" a celor disponibili pentru 
comunicare, în vreme ce părinţii mai puţin (sau deloc) interesaţi de viaţa şcolară a copiilor lor, 
fie din lipsă de timp, fie din alte motive (sociale, economice, familiale), în mod inevitabil, s-au 
autoexclus. Din acest motiv, exceptând unele situaţii particulare, aprecierile lor privind gradul de 
dificultate resimţit de cei mici în această nouă etapă a şcolarităţii, ca şi grijile lor în acest sens, 
sunt, pe ansamblu, moderate, lipsite de dramatism, adesea încrezătoare. „Părinţii care se 
interesează au copii adaptaţi", rezuma lapidar unul dintre profesori această stare de fapt 
(profesori de gimnaziu, Urziceni, judeţul Ialomiţa). Este întemeiat de aceea să presupunem că, în 
cazul părinţilor absenţi de la interviu şi, în general absenţi de la întâlnirile organizate de şcoală, 
vom întâlni cu precădere copii cu probleme de adaptare, mai mult sau mai puţin marcate, care, 
deşi se acutizează odată cu schimbarea de ciclu, nu sunt specifice acestui moment – ele ţinând 
de o veche istorie a relaţiilor familiale – nefiind deci relevante nici pentru studiul de faţă. 



68 

 

Opiniile înregistrate de la toate cele trei categorii de subiecţi au şi de această dată – ca şi 
în cazul interviurilor realizate la clasa a IV-a – un mare grad de congruenţă şi de acord, chiar dacă 
accentele sunt puse diferit de la un lot la altul. Am consemnat totuşi şi câteva tipuri de 
dificultăţi, puţine la număr, exprimate exclusiv de respondenţii aparţinând uneia dintre 
categorii, care nu se regăsesc în lista comună: ele sunt specifice perspectivei pe care o au 
persoanele respective, ea însăşi determinată de statutul şi de poziţia lor în câmpul relaţiilor 
sociale instituite în cadrul şcolar, opinii pe care le vom aminti când vom discuta problemele în 
cauză. 

Am ordonat aceste dificultăţi rezultate din analiza datelor furnizate de cele trei grupe de 
subiecţi în câteva mari clase pe care le prezentăm în continuare. 

Dificultăţi generate de schimbări în structura, organizarea şi cerinţele noului ciclu de învăţământ 

Programul şcolar: în multe şcoli, mai ales în mediul urban, acolo unde eşaloanele de elevi 
sunt mai numeroase, odată cu trecerea la gimnaziu, copiii încep să înveţe după-amiaza. Or, acest 
fapt antrenează, o schimbare esenţială în regimul lor cotidian, inclusiv în ce priveşte 
reorganizarea orelor alocate învăţării, odihnei, mesei de prânz, activităţilor ludice etc.: „Învăţăm 
după-amiază şi nu mai avem cum să ne odihnim la prânz; de fapt, micul-dejun e chiar masa de 
prânz, pentru că, până seara, suntem la şcoală, unde nu putem mânca decât un sanviş în pauză. 
Şi nici de acela nu avem timp" (elevi, Bucureşti).  

Acomodarea la noul program necesită o perioadă de timp mai mare sau mai mică şi un 
efort semnificativ, care se realizează uneori în detrimentul rezultatelor şcolare şi, deoarece se 
renunţă la somnul de după-amiază cu care mulţi copii erau obişnuiţi, oboseala acumulată zilnic 
poate avea ca efect, de regulă tranzitoriu, apariţia unor perturbări de ordin psihosomatic: 
tulburări de somn (somnolenţă sau, dimpotrivă, insomnie), scăderea puterii de concentrare, şi, 
ca urmare, a capacităţii mnezice şi de înţelegere, agitaţie psihomotorie ş.a. „Până acum au 
învăţat dimineaţa – afirmă o mamă – acum învaţă după-amiaza, or curba efortului se schimbă: 
învaţă dimineaţa acasă, apoi merg la şcoală 5–6 ore pe zi, de unde se întorc seara, deja foarte 
obosiţi; cu toate acestea, în seara respectivă trebuie să-şi facă o parte din teme, pentru că a 
doua zi nu reuşesc să le termine. Muncesc, aşadar, de dimineaţa până seara, ceea ce înseamnă 
un efort foarte mare"(părinţi ai elevilor de clasa a V-a, Bucureşti). 

În plus, faptul că elevii învaţă după-amiaza face şi ca, în multe cazuri, programul lor de 
activitate şcolară să nu mai coincidă cu cel al părinţilor. Astfel, timpul disponibil pentru relaţia cu 
copilul se reduce semnificativ; acesta este mai puţin supravegheat, beneficiază mai rar de 
ajutorul, până atunci zilnic, la lecţii, părinţii mulţumindu-se, prin forţa împrejurărilor, să-l 
controleze numai din când în când. Sunt mulţi copii care rămân singuri acasă întreaga dimineaţă 
şi, dacă acest lucru este resimţit de unii dintre ei doar ca o binevenită eliberare de vigilenta 
privire părintească, când pot să facă orice altceva decât să înveţe, alţii, care au interiorizat deja 
regulile de conduită funcţionale în grupul familial, inclusiv îndatoririle care le revin, puşi într-o 
asemenea situaţie inedită, sunt nevoiţi să se descurce singuri, ceea ce are drept urmare o 
creştere a responsabilităţii şi autonomiei personale (părinţi ai elevilor de clasa a V-a, Bucureşti).  

Programul şcolar se schimbă şi în sensul că orarul este mai încărcat, cuprinde mai multe 
ore de activitate pe zi, astfel că, mai ales la elevii care învaţă după-amiază şi au cursuri până la 
ora 18 sau chiar 19, apar adesea fenomene de oboseală şi de suprasolicitare nervoasă. În acelaşi 
timp, orele sunt ceva mai lungi decât în ciclul primar, ceea ce înseamnă un efort de concentrare 
susţinut pe care însă nu-l pot realiza decât puţini şi numai după un interval de timp variabil. 
Răspunsurile copiilor sunt elocvente în această privinţă; ei se simt prinşi într-o cursă 
suprasolicitantă şi rutinieră, fără momente de respiro („Învăţăm după-amiază, adică e mai 
obositor; vin acasă, îmi fac temele, a doua zi la şcoală" (elevi, Urziceni, judeţul Ialomiţa), 
mărturisind că şi-ar dori mai puţine ore pe zi (în medie 4 ore) şi pe săptămână sau, la sfârşitul 
zilei, o oră mai relaxantă, „o oră de distracţie ca să ne relaxăm mintea după cinci ore de şcoală" 
(elevi, Bucureşti). 
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Timpul rezervat recreaţiilor se scurtează la 10 minute şi, în unele şcoli, chiar la 5 minute. 
Copiii nu mai au răgazul necesar pentru destinderea între diferitele activităţi şcolare, care se 
succed aproape fără întrerupere; uneori nu li se dă voie să iasă la joacă în curtea şcolii, şi, de 
altfel, nici nu are avea când s-o facă: „Recreaţiile durează doar 5 minute, insuficient pentru a 
merge la toaletă, pentru a ne mânca sanvişul, că de joacă nici nu poate fi vorba; apoi, după ce că 
sunt atât de scurte, unii profesori vin la ore încă din timpul recreaţiei, aşa că intrăm dintr-o oră în 
alta fără pauză deloc" (elevi, Bucureşti,). De aceea, considerăm rezonabilă şi îndreptăţită 
propunerea lor de a avea „pauze mai mari, de circa 10–15 minute, sau măcar o pauză mare 
pentru masă de 20 de minute" (elevi, Bucureşti). 

Programul încărcat duce şi la o reducere semnificativă a activităţilor extraşcolare – cu care 
copiii erau obişnuiţi pe parcursul ciclului primar – activităţi care, pe lângă efectul lor benefic, 
recuperator, au un rol important în relaţionarea informală profesori-elevi şi în mai buna 
intercunoaştere a copiilor. 

În fine, odată cu intrarea la gimnaziu, copiii au mai puţine vacanţe, comparativ cu nivelul 
primar, ceea ce favorizează apariţia unor fenomene de fatigabilitate, mai ales după prima 
jumătate a semestrului, manifestări uneori persistente, afectând randamentul şcolar şi având 
mai puţine şanse de remisie rapidă: „Am vrea să luăm şi noi vacanţe odată cu cei mici, care au 
mai multe; ar fi bine ca, odată la 3 luni de exemplu, să avem şi noi măcar o săptămână de 
vacanţă" (elevi, Bucureşti). 

O altă problemă care întruneşte acordul general vizează programa şcolară. După părerea 
profesorilor, nu există o continuitate între programele de la clasele I–IV şi cele de la clasele V–
VIII, ci o adevărată prăpastie între conţinuturi; mai ales la matematică şi la limba română 
perspectiva se schimbă radical, iar multe dintre cunoştinţele asimilate în ciclul primar nu se mai 
reiau la nivel gimnazial; de asemenea, nu se ţine cont în elaborarea programei de gimnaziu de 
achiziţiile anterioare. 

Toţi cei intervievaţi opinează că programa este supraîncărcată de informaţie, uzând de 
termeni noi în exces, adesea fără corespondent în realitate şi neadaptată la capacităţile 
intelectuale ale copilului; apar materii noi, iar cele vechi sporesc în dificultate, propensiunea 
spre abordarea pur teoretică, ce apelează la concepte foarte abstracte, realizându-se în 
detrimentul activităţilor practice: „Sunt introduse prematur noţiuni care sunt, practic, de 
facultate" (profesori de gimnaziu, judeţul Timiş, rural), spune un profesor, reluând de fapt o 
părere împărtăşită de multe cadre didactice, dar şi de unii părinţi, în special de cei cu studii 
superioare.  În acelaşi timp, volumul mare de informaţii impuse de programă imprimă activităţii 
profesorului un ritm foarte alert, „o fugă prin materie", care, pe lângă faptul că solicită un mare 
efort din partea elevului, nu permite o aprofundare a noilor cunoştinţe; în plus, această situaţie 
privilegiază activitatea frontală şi nu mai lasă loc abordărilor dinamice, active, individualizate: 
„Noi, profesorii, avem o problemă. Suntem sfâşiaţi între dorinţa de a aplica metode moderne, 
active, şi constrângerile de a respecta programa (suntem forţaţi de examenele finale, de inspecţii 
şi controale). Din punct de vedere pragmatic, metodele moderne nu te ajută să acoperi 
programa, chiar dacă sunt frumoase” (profesori de gimnaziu, Timişoara, judeţul Timiş). 
Rezultatul este că elevii sunt împinşi, în procesul învăţării, spre memorarea şi reproducerea 
mecanică a cunoştinţelor, în defavoarea asimilării logice, comprehensive şi a formării 
deprinderilor corecte de muncă intelectuală eficientă.  

Un alt reproş la adresa programei şcolare, susţinut de mulţi dintre profesori, se referă la 
neconcordanţa între discipline, pe de o parte, şi între ariile curriculare, pe de altă parte, 
oferindu-se exemplul matematicii, fizicii şi al educaţiei tehnologice, dar şi al altor discipline: 
„Programele disciplinelor ar trebuie gândite unitar, mai ales acolo unde exista corelaţii, 
dependenţe între conţinuturi: de ex.: ca să poţi înţelege anumite noţiuni din fizică, ai nevoie de 
anumite cunoştinţe din matematică, care se întâmplă să fie parcurse ulterior; la fel, există o 
desincronizare în ceea ce priveşte anumite chestiuni de gramatică a unor limbi străine, 
necorelate cu noţiunile de gramatica limbii romane" (profesori de gimnaziu, Timişoara, judeţul 
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Timiş). În fine, cantitatea mare de cunoştinţe prevăzute în programă duce la un decalaj 
important între predare şi evaluare, în programă fiind prevăzute o serie de noţiuni care nu vor fi 
cerute la examen. 

O altă dificultate pe care o întâmpină copilul la debutul ciclului gimnazial constă în 
necesitatea de a se obişnui să lucreze cu noul tip de manuale, complet diferite de cele folosite 
în ciclul primar; locul imaginilor atractive este luat acum de texte lungi, compacte, redactate 
într-un limbaj teoretic, abstract, care, în cazul disciplinelor exacte, uzează abuziv de jargonul 
ştiinţific specific domeniului respectiv. Profesorii, dar şi părinţii sunt de părere că manualele „nu 
ţin pasul cu programa" (profesori de gimnaziu, judeţul Timiş, rural), sunt greoaie, dificile, 
confuze, pline de greşeli, cu puţine exerciţii aplicative şi, mai ales, neadaptate vârstei elevilor. 
Pentru a corecta toate aceste lipsuri, majoritatea profesorilor recurg la mai multe manuale şi la 
auxiliare: „O problemă o constituie manualele; pentru că nu sunt bine făcute sunt nevoită să 
lucrez după cel puţin două manuale, la care se adaugă şi o culegere de exerciţii de gramatică. Ar 
fi de preferat un singur manual bine realizat" (profesori de gimnaziu, Bucureşti). 

De aceea, pe de o parte, copiii se plâng că trebuie să care zilnic la şcoală ghiozdane 
înţesate („Ni se cer multe cărţi, ghiozdanul este greu, al meu are 4 kg. şi are şi nişte bare de 
metal să-l ţină drept, ca să intre toate cărţile în el; la română trebuie să cărăm manualul, două 
culegeri şi un caiet studenţesc; şi la matematică trebuie să avem la noi caietul, manualul şi o 
culegere din care ni se dau teme" (elevi, Bucureşti), iar, pe de altă parte, părinţii afirmă că fac 
faţă tot mai greu acestor cheltuieli suplimentare.  

Probleme importante de adaptare implică şi faptul că, având mai mulţi profesori, elevii 
trebuie să se obişnuiască din mers cu diferite stiluri de predare, cu exigenţe şi personalităţi 
diferite. În general, copiii se simt atraşi destul de repede de unii dintre ei, de obicei de diriginte 
(mai ales dacă este vorba despre o femeie), şi tind să-i respingă pe alţii, consideraţi „răi", severi, 
duri. „După 2–3 săptămâni copiii încep să se apropie afectiv de unii profesori şi să-i respingă pe 
alţii: au 2–3 profesori care le plac, alţi 2–3 care nu le plac, după cum se poartă cu ei unul sau 
altul: unul se uită frumos, le vorbeşte frumos, altul, în schimb, îi nemulţumeşte pentru că le predă 
foarte repede, nu le explică sau e mai «rece», mai distant în raport cu ei; nu e vorba pur şi simplu 
de o reacţie subiectivă individuală, pentru că majoritatea agreează sau nu aceiaşi profesori" 
(părinţi ai elevilor de clasa a V-a, Bucureşti). 

Totuşi, după declaraţiile părinţilor, unele diferenţe în preferinţele faţă de un profesor sau 
altul ţin şi de interesele lor; astfel, dacă un copil este mai pasionat de o disciplină anume, s-ar 
putea să-l agreeze pe profesorul respectiv, chiar dacă acesta e puţin mai exigent, pe când alt 
copil, care nu e atât de interesat de acest domeniu, ar avea nevoie de ceva mai multă atenţie şi 
încurajare, de explicaţii suplimentare şi de o oarecare indulgenţă. 

Noile cerinţe specifice nivelului gimnazial, referitoare la sarcinile de învăţare, (e.g. temele 
pentru acasă, pregătirea pentru teze, lucrări de control ş.a.) şi la evaluările periodice, sunt foarte 
solicitante; ele au un standard perceput ca foarte înalt îndeosebi de copii şi de părinţi, dar şi de 
o mare parte a profesorilor. Nu numai că sporesc cantitativ, că sunt mai dese, ci, simultan, 
creşte foarte mult gradul lor de dificultate, precum şi nivelul de exigenţă al evaluărilor.  

Temele pentru acasă sunt, după părerea elevilor şi a părinţilor, foarte multe şi grele; copiii 
se plâng că nu le mai rămâne timp pentru activităţi recreative, joacă, odihnă, nu numai în timpul 
săptămânii, ci nici chiar în week-end, când sunt nevoiţi să înveţe în continuare pentru a-şi putea 
finaliza sarcinile şcolare. Apoi, cerinţele formulate de unii profesori nu ţin cont de nivelul mediu 
al copiilor, de achiziţiile lor anterioare, ci sunt concepute parcă pentru o elită a elevilor, alcătuită 
din cei foarte performanţi: „Doamna de franceză mă scoate mereu la tablă şi-mi dă note mici; 
ne-a luat dintr-odată, prea greu, la nivelul celor care fac meditaţii acasă. Doamna nu vrea să 
înţeleagă că doar cei care au făcut suplimentar ştiu" spune un copil, completat de un coleg: „Eu 
am făcut suplimentar franceza şi tot mi se pare că prea ne-a luat dintr-odată" (elevi, Bucureşti). 
La fel gândesc unii părinţi: „Există un nivel prea ridicat de dificultate a cunoştinţelor la unele 
discipline: la matematică se lucrează după culegeri, ca şi cum ar trebui să meargă toţi la 



71 

 

olimpiadă şi la germană nivelul este exagerat de avansat pentru cei care nu ştiu limba" (părinţi 
ai elevilor de clasa a V-a, Timişoara, judeţul Timiş).  

Un prim şoc suferit de elevi la debutul anului şcolar este prilejuit de evaluarea iniţială, o 
mare parte dintre cei apreciaţi cu FB în clasele primare obţinând rezultate foarte slabe; şi de 
data aceasta părinţii acuză lipsa de cunoaştere a particularităţilor de vârstă în elaborarea 
testelor, exigenţa excesivă a profesorilor, faptul că se trece prea brusc la testări, fără a li se 
acorda copiilor un timp suficient de acomodare la noile cerinţe ale ciclului gimnazial.  

Noul sistem de evaluare cu note şcolare adoptat începând cu clasa a V-a duce la o 
reorganizare ierarhică a elevilor în funcţie de randamentul şcolar, la creşterea competitivităţii (în 
defavoarea spiritului de cooperare), la o reajustare a imaginii de sine şi a motivaţiei de învăţare. 
Adesea, în familiile în care copilul începe să ia, la mai multe discipline, note slabe sau sub nivelul 
aşteptărilor lui şi ale părinţilor se declanşează mici drame. „Calificativele dau părinţilor de la 
ciclul primar falsa impresie că ai lor copii sunt foarte buni. Or, există o prăpastie între cele două 
sisteme de evaluare, aceasta este chiar cea mai mare problemă, de la care s-a creat o stare de 
revoltă, mai ales in rândul părinţilor. La fiecare şedinţă se ridică această problemă, a notelor 
foarte mici" (profesori de gimnaziu, judeţul Timiş, rural), spune un profesor exprimând de fapt o 
opinie majoritară. 

În general, profesorii apreciază că trecerea la note este deosebit de dificilă şi de stresantă 
pentru copii, mai ales că ele vor fi luate în considerare la examenul de admitere de mai târziu, 
mulţi respondenţi optând pentru introducerea notelor şcolare din clasa a III-a sau a IV-a a 
ciclului gimnazial. La rândul lor, o parte din părinţi se declară în favoarea acestei forme de 
evaluare, de obicei aceia care au copii adaptaţi, cu rezultate bune încă de la începutul primului 
semestru; ei cred că notele îi stimulează să înveţe mai mult decât calificativele, că le gratifică 
mai bine efortul şi îi plasează mai corect în ierarhia clasei. 

Părerile elevilor sunt şi ele împărţite: în vreme ce unii – cei mai mulţi – simt presiunea 
notei şcolare, se simt stresaţi şi cred că era mai bine înainte căci „nota 10 e mai greu de obţinut 
decât un FB; şi trebuie să fim atenţi să nu luăm note de 4 într-una, ca să nu rămânem repetenţi" 
(elevi, Bucureşti), alţii – mai puţini la număr – sunt încântaţi, argumentând că notele îi ajută să-şi 
cunoască mai bine nivelul şi să se diferenţieze în cadrul clasei, printr-un avans considerabil faţă 
de colegi. Este cazul copiilor ambiţioşi, dornici să se afirme, care au reuşit să obţină rezultate 
şcolare foarte bune încă de la începutul anului. Mulţi dintre ei au fost pregătiţi anterior de 
învăţători (uneori şi de părinţi) să înţeleagă semnificaţia şi valoarea notelor şcolare. Astfel, unele 
învăţătoare încep să le acorde note copiilor din clasa a IV-a, ori chiar mai devreme sau, atunci 
când folosesc totuşi calificativele, obişnuiesc să le convertească totodată în note; de aceea aceşti 
copii sunt mai puţin surprinşi şi derutaţi de noul sistem de evaluare, sunt mai deprinşi să se 
autoaprecieze şi mai pregătiţi pentru competiţia strânsă specifică ciclului gimnazial, având deci 
mai multe şanse să se adapteze la noile cerinţe. Ei rămân însă o minoritate, majoritatea elevilor 
confruntându-se cu dificultăţi de acomodare, mai mult sau mai puţin marcate şi pasagere, care 
se reflectă în scăderea randamentului şcolar pe parcursul primului semestru al clasei a V-a. 

Dificultăţi generate de comportamentele adulţilor (profesori şi părinţi)  

Comportamente şi atitudini ale profesorilor  

Primul şi cel mai frecvent reproş la adresa profesorilor formulat de părinţi şi de foarte 
mulţi elevi vizează exigenţă excesivă, severitatea, inflexibilitatea în evaluare, lipsa de înţelegere 
a faptului că elevii parcurg o perioadă dificilă, de tranziţie şi au nevoie de un oarecare timp 
pentru a se acomoda. Ar trebui de aceea, spun părinţii, ca ei să încerce să fie mai înţelegători, 
mai toleranţi, să le dea răgazul să se obişnuiască, „să-i ia mai încet". Însă, continuă ei, sunt 
suficient de mulţi profesori care nu ţin cont de particularităţile psihologice ale copiilor, mai ales 
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că unii sunt mai emotivi, mai timizi, mai interiorizaţi, mai puţin încrezători în forţele lor; aceştia 
se demobilizează uşor sau chiar se blochează emoţional în faţa unor exigenţe exagerate. 

La rândul lor, vorbind despre aceşti profesori, copiii folosesc calificative precum: „răi", 
„duri", „severi", „cu pretenţii mari", „milităroşi" etc. Efectele unei asemenea atitudini supra lor 
sunt, în mod evident, dintre cele mai negative, provocându-le, mai ales celor mai sensibili, 
inhibiţii, teamă şi, nu în ultimul rând, respingere sau aversiune faţă de materia respectivă: „S-a 
întâmplat, de exemplu – povesteşte mama unui băieţel – ca fiul meu să ia o notă mai mică 
pentru că, atunci când a fost ascultat, a uitat lecţia, cu toate că o ştia foarte bine acasă. Mi-a 
spus: «Am uitat, când s-a uitat domnul profesor la mine, am uitat totul, nu mai ştiam de unde să 
încep» " (părinţi ai elevilor de clasa a V-a, Bucureşti). 

Fireşte, nu toţi sunt percepuţi astfel, există şi profesori „buni", indulgenţi, înţelegători, dar 
ei sunt, după spusele copiilor şi ale părinţilor, în număr mic, adesea fiind vorba numai de 
diriginte.  

De altfel, în afară de diriginte sau dirigintă, profesorii nu-i cunosc pe copii, nu ştiu nimic 
despre ei, nu le reţin nici măcar numele, după o lună de zile sau chiar mai mult; raporturile lor cu 
elevii rămân impersonale, distante, marcate de indiferenţă şi autoritarism. În unele cazuri nici 
chiar diriginta nu se apropie de copii: „Doamna dirigintă nu are experienţă cu noi, nu este 
obişnuită cu noi, nu ne cunoaşte, de fapt nici un profesor nu ne cunoaşte" (elevi, Bucureşti). 

În strânsă conexiune cu aceasta este faptul că majoritatea profesorilor sunt centraţi pe 
disciplina pe care o predau, nu pe copii, atitudine cu totul nefavorabilă comunicării, apropierii şi 
intercunoaşterii; activitatea lor se reduce la transmiterea de conţinuturi cognitive, cu ignorarea 
nevoilor afective ale copiilor; în plus, mulţi supralicitează importanţa propriului domeniu, fără 
să ţină cont că elevii au şi alte sarcini de învăţare şi că potenţialul lor de efort este limitat: 
„fiecare profesor doreşte ca elevii să fie «aşi» la materia lui " spune un părinte (părinţi ai elevilor 
de clasa a V-a, Bucureşti), răspuns întărit de afirmaţiile copiilor: „Nu-mi place că fiecare profesor 
este interesat doar de materia lui; fiecare ne cere să învăţăm din răsputeri la materia pe care o 
predă; or, dacă am face aşa, n-am mai avea timp pentru celelalte; dar pe ei nu-i interesează" 
(elevi ,Bucureşti). 

Comunicarea profesor–elevi rămâne una problematică, caracterizată de absenţa sau 
insuficienţa feed-back-ului: ea are adesea un caracter univoc, dinspre profesor spre elevi, 
constând predilect în activitatea de predare. În timpul predării, profesorul dictează sau „umple 
tabla cu scheme" şi, fără să se asigure că elevii au înţeles, sau că au reuşit să noteze, trec mai 
departe. De multe ori lipseşte suportul intuitiv şi nu sunt oferite explicaţii suplimentare; copiii nu 
au posibilitatea să pună întrebări (fie pentru că nu li se permite, fie pentru că, după ritmul 
galopant în care se desfăşoară lecţia, îşi dau seama că întreruperile n-ar fi deloc binevenite; în 
plus, rapiditatea predării nu le lasă timp nici măcar să-şi formuleze mental întrebările). „Unii 
profesori nu ne întreabă dacă am înţeles sau nu, scriu cinci table, şterg şi iar scriu, indiferent 
dacă nu-i putem urmări; nu se opresc să ne explice dacă nu înţelegem, aşa cum făcea doamna 
învăţătoare, ci trec mai departe" (elevi, Bucureşti), mărturiseşte un copil, aprobat de toţi ceilalţi 
participanţi la interviu.  

Există, aşadar, o importantă diferenţă în stilurile de predare ale profesorilor, comparativ 
cu învăţătorii şi, din păcate, în defavoarea lor: faţă de aceştia din urmă, profesorii oferă în 
general mai puţine explicaţii, nu se asigură dacă sunt sau nu înţeleşi, nu repetă, nu consolidează 
şi recurg preponderent la expunerea magistrală, frontală, ex cathedra, cu ignorarea metodelor 
active (proiecte, lucrul în echipă etc.), acestea din urmă foarte utilizate de învăţători în clasele 
primare.  

Elevii resimt negativ acest mod de lucru, căci, la întrebarea cum şi-ar dori să fie la şcoală, 
am primit o serie de răspunsuri de tipul următor: „Profesorii să ne explice mai multe; uneori 
profesorii ne dictează prea repede, or unii copii scriu mai încet, nu ajung să-şi noteze tot şi să 
urmărească lecţia"; „Mi-ar plăcea să avem mai multe proiecte în echipă, la fel ca în clasa a IV-a; 
acum nu mai lucrăm deloc în echipă" (elevi, Bucureşti); „Aş realiza multe proiecte" (elevi, judeţul 
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Ialomiţa, urban). La rândul lor, o parte dintre părinţi sunt de părere că pentru facilitarea 
acomodării copiilor la clasa a V-a sunt necesare: „Mai multe lecţii interactive, demonstrative, 
proiecte "; „Un mai mare accent pe consolidarea cunoştinţelor"; „Mai mult accent pe activităţi 
practice"; „Dialog, explicaţii, răbdare" (părinţi ai elevilor de clasa a V-a, Bucureşti). Indiferent 
care sunt cauzele şi justificările reale ale acestei stări de lucru (programa prea încărcată ce 
trebuie parcursă într-un timp foarte scurt, efectivul mare de elevi dintr-o clasă, care face 
imposibilă relaţia personală, individuală cu fiecare, aşa cum argumentează unii profesori, ori 
dezinteresul, lipsa de răbdare şi focalizarea pe materia de studiu, cum cred părinţii), ea are 
importante repercusiuni de ordin disfuncţional asupra activităţii de învăţare.  

Unele comportamente neconforme cu rolul de educator, deşi izolate, astfel încât nu sunt 
caracteristice lotului de profesori investigat, sunt totuşi suficient de frecvente ca să constituie un 
puternic un semnal de alarmă pentru toţi agenţii implicaţi în educaţie şi, în primul rând, pentru 
managerii şcolilor respective. Denunţate atât de părinţi, cât şi de copii, ele constau în 
descărcările agresive ale unor profesori în relaţia lor cu elevii, agresivitate manifestată verbal şi 
fizic. Iată, spre exemplu, mărturia unei mame indignate, pe bună dreptate: „Eu sunt foarte 
nemulţumită şi revoltată de atitudinile necorespunzătoare ale unor profesori. Profesorul de 
matematică, de exemplu, le vorbeşte urât, îi face «idioţi», «tâmpiţi», uneori îi şi loveşte; 
profesoara de desen are crize de isterie, urlă mereu la ei, iar profesoara de română nu le explică, 
aşa încât copiii nu înţeleg mai nimic şi, pe deasupra, îi mai şi pocneşte" (părinţi ai elevilor de 
clasa a V-a, Bucureşti). Sau: „Unii profesori au un limbaj nepotrivit şi se poartă urât cu copiii (de 
ex., una dintre profesoare i-a spus băiatului meu că, pentru că îi este simpatic, îi dă două palme, 
iar pe alt coleg, pentru că a enervat-o, îl clacă în picioare...)" (părinţi ai elevilor de clasa a V-a, 
Craiova, judeţul Dolj). Consecinţele asupra copiilor sunt relatate astfel de un alt părinte: „Prin 
comportamentul lor necontrolat, profesorii îi fac pe copii să aibă frică de şcoală şi de materia lor; 
când sunt ascultaţi au trac şi, chiar dacă au învăţat acasă, se blochează, nu mai sunt în stare 
să-şi amintească nimic" (părinţi ai elevilor de clasa a V-a, Bucureşti). La rândul lor, copiii îşi 
declară antipatia sau teama faţă de aceşti profesori deoarece: „sunt profesori răi care ţipă şi 
vorbesc urât cu noi"; „ne jignesc"; „m-a tras de ureche şi mi-a dat şi o palmă peste cap" – şi 
asemenea triste mărturii ar putea fi încă din plin exemplificate (elevi, Bucureşti). 

Foarte rar, dar nu deloc, sunt incriminate şi atitudini de discriminare pe criterii etnice: 
„Aş organiza o şcoală, spune un elev, în care nimeni să nu fie marginalizat, chiar dacă are 
culoarea pielii puţin mai închisă". (elevi, judeţul Ialomiţa, urban); „Mi-ar plăcea să nu se mai facă 
diferenţe între copii. Eu am pielea mai neagră, mulţi colegi mă dau la o parte" (elevi, judeţul 
Constanţa, rural). 

Frecvente sunt însă relaţionările preferenţiale, în sensul comunicării privilegiate cu elevii 
performanţi, cu ignorarea celorlalţi, mediocri sau slabi, tocmai aceia care ar avea mai multă 
nevoie de suport afectiv, de stimulare motivaţională şi intelectuală: „Profesorii ar trebui să fie 
mai atenţi la toţi copiii. Pe cei care nu ştiu acum îi cam dau de-o parte. Aş vrea să se ocupe de 
toţi " (elevi, judeţul Constanţa, rural).  

Incorectitudinea şi favoritismul sunt aduse în discuţie de o parte din părinţi, care îşi 
exprimă suspiciunea că unii profesori dau note mici şi ridică ştacheta la un nivel foarte înalt, 
inaccesibil pentru elevul mediu, în scopul de a-şi asigura ore de meditaţie plătită; ca urmare, 
elevii care acceptă să facă meditaţii sunt favorizaţi la notare, în vreme ce ceilalţi sunt subevaluaţi 
cu rea-intenţie. 

Fireşte că asemenea fenomene amendabile – discriminare, incorectitudine în evaluare, 
favoritism – pot fi întâlnite şi în cadrul învăţământului primar, dar aici ele rămân locale, 
conjuncturale, sporadice. Probabilitatea apariţiei ca şi accentuarea lor creşte însă odată cu 
intrarea în gimnaziu. Pe de o parte, slăbesc legăturile afective și de comunicare dintre profesori 
și elevi; astfel, indiferența față de unii copii – de obicei mai retrași, mai pasivi în timpul orelor, cu 
rezultate școlare modeste – fiind contraponderată de apropierea și comunicarea preferențială 
cu cei activi și performanți. Pe de altă parte, intensificarea competiției, a luptei pentru note 
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(dată fiind miza foarte mare – testele naţionale şi examenul de admitere) reprezintă factori care 
pot prilejui diferite forme, mai mult sau mai puțin grave, de incorectitudine și lipsă de 
onestitate.  

Comportamente şi atitudini problematice ale părinţilor 

Din răspunsurile elevilor şi ale profesorilor, dar şi din declaraţiile părinţilor înşişi se 
configurează două categorii de comportamente parentale neadecvate: suprasolicitarea copiilor; 
slăbirea implicării în ajutorul acordat la lecţii şi în controlul copilului. 

Suprasolicitarea copiilor: înteţirea competiţiei şcolare antrenează o creştere a ambiţiilor 
parentale şi, odată cu ea, presiunea exercitată asupra copilului. Părinţii au pretenţii exagerate, 
nerealiste aşteptându-se ca acesta să obţină numai note maxime la toate materiile. Pentru a se 
putea menţine pe primele locuri, copilului îi sunt atribuite acasă sarcini de învăţare suplimentare 
faţă de cele impuse de şcoală. În asemenea cazuri, elevii mărturisesc că sunt obosiţi, că nu mai 
au zile libere nici chiar la sfârşit de săptămână („Părinţii mă pun să fac teme şi în week-end şi îmi 
dau să lucrez suplimentar, nu mai am timp de joacă" (elevi, Bucureşti). Părinţii îşi justifică însă 
comportamentul, nu prin ambiţii, ci prin faptul că mediile din clasa a V-a au importanţă pentru 
clasa a VIII-a.  

Unii copii au şi o serie de activităţi extraşcolare: mai ales sportive şi artistice, de regulă – 
dar nu întotdeauna – agreate de ei, care le încarcă totuşi programul. Mai ales când la ele se 
adaugă preocupări precum: aprofundarea unei limbi străine, la un nivel avansat comparativ cu 
cel de la şcoală, învăţarea unei limbi noi, studiul unui instrument muzical, pentru care nu 
întotdeauna copilul are aptitudini şi simte atracţie, toate constând în lecţii particulare, 
supraadăugate îndatoririlor şcolare. 

Ajutor la lecţii şi supraveghere: odată cu trecerea la gimnaziu, unii părinţi devin mai puţin 
implicaţi în ajutorul acordat la lecţii şi în controlul copilului.  

Adesea motivul îl constituie modificarea programului de şcoală şi nesincronizarea cu 
propriul lor program de muncă. Copilul rămâne ore întregi singur acasă, de obicei dimineaţa, 
când îşi face – sau ar trebui să-şi facă – temele, nesupravegheat şi lipsit de sprijinul de pînă 
atunci. Alteori, intrarea în clasa a V-a este considerată de părinţi – sau de copii – drept un prag al 
maturităţii şi al responsabilităţii, care odată trecut, le conferă acestora un mare grad de libertate 
şi autonomie. În fine, o a treia categorie de părinţi, care până în clasa a IV-a îşi ajutau şi îşi 
controlau copilul la lecţii, sunt puşi în imposibilitatea de a o mai face; saltul spre teoretic şi 
abstract al disciplinelor studiate la acest nivel, creşterea gradului de complexitate şi, implicit, de 
dificultate a sarcinilor le depăşesc competenţele. Iată câteva răspunsuri elocvente: „Fata mea nu 
mă lasă să o ajut, nici nu mă lasă în camera ei când lucrează" (părinţi ai elevilor de clasa a V-a, 
judeţul Constanţa, rural); „Familia nu mă mai tratează ca pe un copil mic. Îmi spun că de-acum 
trebuie să mă descurc singur. Mama nu mă mai ajută la teme. Tata îmi spune: «Tu trebuie de-
acum să te descurci singur, nu trebuie să mai stai în cârca noastră» (elevi, judeţul Constanţa, 
rural); „Sunt anumite teme la care copiii se plâng că nu le pot înţelege sau rezolva singuri, iar 
părinţii încearcă să-i ajute, însă nu au competenţa necesară pentru toate" (profesori de 
gimnaziu, Timişoara, judeţul Timiş); "A fost mai uşor înainte şi puteam să-mi ajut copilul, să-i 
explic. Acum, când îmi explică copilul [când mi-arată ce anume nu ştie], văd dacă pot să-l ajut 
sau nu" (părinţi ai elevilor de clasa a V-a, judeţul Prahova, rural). 

Relaţiile părinţilor cu profesorii sunt mai tensionate, comparativ cu raporturile lor cu 
învăţătorii, în anii anteriori. Din afirmaţiile profesorilor reiese faptul că mulţi părinţi devin mai 
puţin interesaţi de situaţia copilului şi, în consecinţă, de menţinerea legăturii cu şcoala; aceştia 
absentează frecvent de la şedinţe şi, cu atât mai mult, de la orele de consiliere programate 
pentru ei. În plus, o parte dintre profesorii intervievaţi se simt devalorizaţi sau chiar dispreţuiţi 
de părinţi, care obişnuiesc să-i vorbească de rău în faţa copiilor sau împreună cu ei. „Există, din 
păcate, o ruptură între părinţi şi profesori"; „Părinţii îi lasă aproape total din mână pe copii"; „Să 
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se implice mai mult; la şedinţe vin (doar o parte dintre ei), dar nu şi la orele de consiliere" 
(profesori de gimnaziu, Timişoara, judeţul Timiş); „Părinţii să vină mai des la şcoală. Sunt părinţi 
care aşteaptă să-i sunăm noi. Consider că relaţia trebuie să fie foarte bună, trebuie să existe 
compatibilităţi: există părinţi care nu ştiu ce program are copilul lor, dar şi părinţi care-i 
consideră pe profesori baby-sitter, precum şi profesori discutaţi de părinţi cu copiii" (profesori de 
gimnaziu, Urziceni, judeţul Ialomiţa). „În primul rând ar trebui să-şi schimbe atitudinea faţă de 
profesori, să nu-i mai desconsidere, să aibă încredere în ei, să dorească să colaboreze cu şcoala, 
cu o atitudine constructivă" (profesori, Timişoara, judeţul Timiş). 

Dificultăţi psihoafective, relaţionale şi comportamentale ale elevilor  

În plan afectiv, despărţirea de învăţătoare este resimţită de mulţi copii ca o încercare 
dureroasă; trăirile negative – dor, nostalgie, frustrare – sunt însoţite şi amplificate de 
sentimente de abandon, insecuritate, derută, nelinişte, cauzate de pierderea sprijinului 
emoţional. După propriile lor mărturii, învăţătoarea reprezenta o figură învestită cu accentuate 
atribute materne; ea era o „a doua mamă", „grijulie, răbdătoare, iubitoare", prezentă tot timpul 
alături, nu numai pentru a-i învăţa, ci şi pentru a-i îndruma, proteja şi încuraja în situaţii dificile, 
acordând aşadar o mare atenţie trebuinţele lor afective. Aceşti copii, de obicei mai sensibili, 
dezvoltând mai uşor legături durabile de ataşament, au nevoie de o perioadă mai mare pentru a 
se putea desprinde de figura protectoare, securizantă a învăţătoarei. De fapt, când rămân în 
aceeaşi şcoală, mulţi continuă s-o caute, să-i ceară sprijin, sfat, consolare, mai ales atunci când 
se confruntă cu diferite probleme. „La mine (…) elevii sunt foarte ataşaţi de d-na învăţătoare. 
Am petrecut mult timp printre ei, dar foarte greu a fost. A durat un semestru ca să se adapteze" 
(profesori de gimnaziu, judeţul Prahova, rural).  

Cu timpul, încep să se obişnuiască, noile provocări solicitându-le atenţia şi efortul spre 
integrarea într-un alt câmp de relaţii, spre noi apropieri sau distanţări afective, odată cu 
modelarea propriului comportament în funcţie de diversitatea raporturilor interpersonale. Iată 
cum sintetizează un profesor traiectoria acestei deveniri necesare: „Copilul trece de la modelul 
de idol reprezentat de d-na învăţătoare – aceasta e personajul principal în jocurile copiilor, 
personajul cel mai des imitat – la o lume multiperspectivală, cu mai mulţi actori. Dintr-o dată 
copiii se trezesc ca într-un carusel, cu persoane care folosesc un limbaj de specialitate. Unii 
profesori sunt idoli, alţii sunt urâţi de elevi sau le sunt indiferenţi acestora. Aici intervine 
abilitatea profesorului de a-i atrage, altfel decât prin metode tradiţionale" (profesori de 
gimnaziu, Urziceni, judeţul Ialomiţa). 

Relaţiile elevilor cu profesorii sunt, la început, mai rezervate, mai distante. Contactele 
directe sunt mai rare, raporturile de intercomunicare fiind apreciate ca insuficientă chiar de unii 
profesori diriginţi, conştienţi că elevii lor au încă nevoie de susţinere afectivă; deşi mulţi afirmă 
că trec zilnic pe la clasa lor, nu o pot face decât în pauze, adică într-un interval de timp prea 
scurt pentru a discuta cu copiii despre problemele pe care le întâmpină; de aceea, ei sunt de 
părere că ar fi necesară încă o oră de dirigenţie săptămânal: ar trebui "încă o oră la dispoziţia 
dirigintelui, pentru că doar o oră de dirigenţie este prea puţin" (profesori de gimnaziu, Timişoara, 
judeţul Timiş). 

O altă dificultate afectivă şi relaţională, care presupune un efort de adaptare, constă în 
despărţirea de vechii colegi şi includerea într-un nou colectiv; de cele mai multe ori (mai ales în 
mediul urban, unde efectivele de şcolari ce urmează să intre în clasa a V-a sunt, de obicei, mai 
numeroase, comparativ cu zonele rurale), elevii sunt redistribuiţi în alte clase; dificultăţile sunt 
mai mari în cazul nou-veniţilor (din alte clase ale aceleiaşi şcoli, de la alte şcoli sau din rândul 
celor care repetă anul), minoritari în colective formate din copii care au fost împreună şi în clasa 
a IV-a, şi pasagere atunci când majoritatea elevilor provin din clase diferite. În rural, unde 
comunitatea este, în mod obişnuit, mai mică şi membrii ei (copii, profesori, părinţi) se cunosc 
între ei, există, de regulă, mai puţine probleme. O excepţie şi totodată o dificultate specifică 
zonei rurale – constituind, după declaraţiile cadrelor didactice, un important factor de eşec în 
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adaptarea copiilor la noul mediu – o reprezintă acele situaţii în care elevii merg să înveţe la oraş 
în clasa a V-a.  

În fine, o problemă specială se înregistrează atunci când elevii care nu fac faţă sarcinilor 
de învăţare, o perioadă variabilă de timp de la debutul anului şcolar, sunt mutaţi dintr-o clasă 
„bună" în alta mai „slabă": „Sunt copii buni dar care nu se acomodează în primele săptămâni şi 
atunci sunt realocaţi la alte clase. Copilul se mută dacă nu se adaptează cerinţelor sociale de 
nivel al clasei" (profesori de gimnaziu, Urziceni, judeţul Ialomiţa). O măsură deloc 
recomandabilă, chiar reprobabilă, deoarece este resimţită de aceşti copii ca o sancţiune 
negativă şi ca un act de etichetare, eşecul iniţial fiind adesea urmat de noi încercări de integrare 
menite să eşueze.  

Fenomene de etichetare apar şi între elevi („aia din satul..."), în cazul claselor dezbinate, 
la care se adaugă formarea unor grupuri ostile între ele (dacă elevii provin din clase diferite), 
precum şi izolarea, marginalizarea sau chiar excluderea „alogenilor".  

Trebuie spus însă că asemenea situaţii sunt cu totul particulare şi nu caracterizează lotul 
de elevi investigat. După o perioadă de tatonări, copiii încep să se apropie, să lege noi prietenii, 
să fie solidari cu ceilalţi, mulţi dintre ei afirmând, după doar o lună de la începerea anului şcolar, 
că se simt, în colectivul clasei, ca într-o familie mai mare. 

Dificultăţile de ordin comportamental, indicate cu precădere de profesori, dar şi de unii 
părinţi şi chiar de copii, se referă la manifestările agresive în relaţiile dintre elevii şcolii (care 
degenerează adesea în violenţă fizică) şi, în general, la adaptarea problematică la regulile de 
disciplină impuse – mai ferme decât în ciclul primar, mai ales în condiţiile unei slabe monitorizări 
din partea cadrelor didactice. Unele ţin de „noua ordine" instituită odată cu intrarea în gimnaziu, 
a cărei notă specifică este dată de restructurarea raporturilor ierarhice interpersonale. Astfel, 
băieţii din clasele superioare tind să-şi impună dominaţia asupra celor mici, prin intimidare şi 
demonstraţii de forţă: „Acum suntem noi cei mai mici [de pe nivelul nostru, dintre cei care învaţă 
în acelaşi interval orar], după ce ne obişnuiserăm să fim cei mai mari. E rău, pentru că cei mari îşi 
bat joc, te iau peste picior” (elevi, Timişoara, judeţul Timiş).  

Lipsa de supraveghere, propice acestor comportamente impulsive, este sesizată de elevii 
claselor a V-a, care se simt adesea terorizaţi, mărturisind că au nevoie de ajutor şi protecţie: 
„Mulţi copii, nemaifiind supravegheaţi în pauze – cum se întâmpla când aveam învăţătoare – se 
bat sau se ameninţă şi-şi vorbesc urât. Cei mai mari sunt răutăcioşi, îşi bat joc de noi, ne insultă, 
ne împing, ne înjură, ne ameninţă; în general, încercăm să-i ocolim, dar nu este întotdeauna 
posibil; unii copii s-au bătut şi şi-au spart dinţii sau capul" (elevi, Bucureşti); „Copiii din clasele 
mai mari intră la noi în clasă şi dărâmă băncile (…). Noi nu avem voie să intrăm în clasa celor mai 
mari decât noi, că dacă intrăm nu mai ieşim cu picioarele întregi de acolo. Numai o dirigintă 
severă poate să rezolve aceste probleme. Cei mari spun că suntem prea mici. Toţi care au fost 
într-a V-a au păţit la fel. În primele zile a fost un calvar pentru noi, nu puteam ieşi nici până la 
toaletă" (elevi, judeţul Constanţa, rural).  

În unele şcoli problemele sunt suficient de acute încât elevii să dorească aplicarea unor 
măsuri: să fie supravegheaţi în pauze de paznici şi de profesori; aceştia din urmă să fie mai fermi, 
să facă efortul de a stăpâni clasa în timpul orelor şi să pedepsească în mod consecvent, cu o 
severitate crescută, actele de agresiune; alte măsuri indicate de ei se referă la un fel de 
împărţire teritorială, în sensul separării spaţiale – pe paliere diferite, în corpuri de clădire 
diferite, acolo unde există această posibilitate – a claselor a V-a de cele în care învaţă elevii mari, 
evitându-se în acest mod întâlnirile nedorite; nu în ultimul rând, mai mulţi copii cred că este 
necesar ca profesorii să formuleze reguli simple şi clare!  

Unii elevi îşi conştientizează propriile modificări psihocomportamentale. Adesea în bine: 
am devenit mai responsabil, sunt mai matur, iau lucrurile mai în serios decât înainte, sunt mai 
atent la ore, sunt mai independent, îmi rezolv singur problemele – constituie răspunsurile tipice 
pentru această categorie. Alţii, cu o sinceritate dezarmantă, recunosc că s-au schimbat în rău: 
„De când am început clasa a V-a s-a schimbat comportamentul nostru. Nu mai suntem 
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disciplinaţi, cum eram înainte. Ţipăm, urlăm, că am scăpat de d-na T. (învăţătoare)"; sau: „Mulţi 
dintre cei care eram cuminţi am devenit răutăcioşi. Alergăm, ne batem, ne lovim. În ore aruncăm 
cu hârtii, desenăm pe tablă în pauză. Când sună, trebuie să ştergem ce am desenat. Unii rup 
cretele… Unii se dau mari că sunt la gimnaziu. Şi apoi nu mai e d-na T, care să ne stăpânească" 
(elevi, judeţul Constanţa, rural). 

Debutul ciclului gimnazial coincide cu începutul unei noi etape de dezvoltare psihologică, 
reprezentată de trecerea de la copilărie la preadolescenţă, o perioadă marcată de dificultăţi şi 
dezechilibre temporare la nivel fiziologic, afectiv, comportamental. Propensiunea spre 
relaţionarea privilegiată cu tineri de vârstă apropiată, tendinţa spre constituirea de grupuri 
închise, uneori cu caracter de societate secretă, având norme şi valori proprii – diferite sau chiar 
opuse celor adulte – influenţa puternică a anturajului, teribilismul, „elanul vitalist" specific 
vârstei, toate acestea constituie factori importanţi de care părinţii şi profesorii trebuie să ţină 
seama în activitatea de educaţie, astfel încât să evite ca unele abateri conjuncturale – fireşti 
până la un punct – să devină recurente, să se permanentizeze, să se fixeze comportamental. 

1.2. Elemente de continuitate 

În secţiunile anterioare ale acestui capitol, ne-am oprit cu precădere asupra aspectului 
discontinuu implicat în procesul de adaptare a elevilor la noile cerinţe ale gimnaziului, acordând 
o atenţie specială provocărilor şi dificultăţilor cu care ei se confruntă în aceste momente capitale 
pentru viitoarea lor carieră şcolară. În fapt, între cele două niveluri de învăţământ nu există 
numai hiatus, falie, ruptură, ci şi elemente de continuitate, mai mult sau mai puţin evidente, 
variabile de la o şcoală la alta, în funcţie de o serie de practici educaţionale, dar şi de factori 
obiectivi, în măsură să relativizeze decalajele, să gradeze dificultăţile şi să faciliteze acomodarea 
la un alt regim de viaţă. În continuare, vom prezenta sintetic aceste aspecte de continuitate, 
care vor fi analizate şi dezvoltate în capitolul următor:  

a) Adaptarea la clasa a V-a este mai uşoară si mai rapidă şi atunci când se menţine 
programul de învăţare de dimineaţă. Ritmul activităţilor zilnice şi momentele care le sunt 
alocate rămân acelea cu care şcolarul este deja obişnuit; el are în continuare posibilitatea să se 
odihnească după-amiaza, asigurându-şi astfel răgazul necesar între cele două perioade dedicate 
activităţilor de învăţare, cele de la şcoală şi cele impuse de temele pentru acasă. În plus, 
beneficiază de mese regulate şi, uneori, de o mai mare supraveghere şi de ajutor la lecţii din 
partea părinţilor, atunci când programul de lucru al acestora este tot de dimineaţă. 

b) Păstrarea aceloraşi colective de elevi care au fost împreună în clasa a IV şi la debutul 
gimnaziului elimină dificultăţile de integrare socială pe care le au copiii repartizaţi într-o clasă 
nou constituită, în care membrii grupului nu se cunosc. 

c) Menţinerea în aceeaşi şcoală le oferă elevilor şanse mai mari de cunoaştere reciprocă; 
este cazul elevilor din clasele paralele, care pot fi viitori colegi în clasa a V-a. Există, de 
asemenea, posibilitatea ca unii profesori cu care copiii învaţă în clasa a IV-a să continue să le 
predea în ciclul următor; ei sunt figuri familiare, de care o parte dintre elevi s-au apropiat afectiv 
şi care, din acest motiv, le vor putea oferi sprijinul necesar în anul următor, când se vor 
confrunta cu stresul adaptării la mai mulţi profesori. 

d) De fapt, un element de continuitate şi deci un prim pas spre acomodarea cu ciclul 
gimnazial, constă tocmai în introducerea disciplinelor predate de mai mulţi profesori încă de la 
nivelul primar (la religie, sport, limbi străine). 

f) În multe cazuri, menţinerea în aceeaşi şcoală înseamnă şi păstrarea legăturii cu 
învăţătoarea; fie că ea continuă să se implice, participând, cel puţin la începutul anului şcolar, la 
şedinţele cu părinţii sau vizitându-i la clasă pe foştii ei elevi; fie că aceştia obişnuiesc s-o caute şi 
să-i ceară sfatul în situaţii de impas. Ei beneficiază astfel de îndrumarea şi de suportul afectiv de 
care au nevoie încă un timp la începutul clasei a V-a, când încă nu s-au apropiat de profesori, 
relaţiile lor cu aceştia fiind încă nesigure, tatonante, uneori marcate de teamă sau neîncredere. 
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g) Colaborarea dintre dirigintă şi învăţătoare este, de asemenea, un bun factor de 
predicţie în privinţa unei acomodări mai line a elevilor. De altfel, de cele mai multe ori, are loc 
un transfer de atribuţii, diriginta asumându-şi rolul care îi revenea până în acest moment 
învăţătoarei: de autoritate, îndrumare, control şi sprijin emoţional. 

h) Colaborarea învăţători–profesori, esenţială pentru această preluare de ştafetă, se 
realizează în unele şcoli începând cu ultimul an din ciclul primar. În acest scop, se organizează 
activităţi de predare a lecţiilor de către profesori la clasele a IV-a. Profesorii şi copiii au astfel un 
prim prilej să se întâlnească şi să comunice, iar cei din urmă să se familiarizeze cu rigorile şi 
modalităţile de structurare a lecţiilor specifice nivelului gimnazial. Tot în cadrul acestei 
colaborări, au loc adesea activităţi comune, în şcoală sau în afara ei, la care participă atât elevii 
din clasele a IV-a, cât şi cei din cursul gimnazial. 

i) Activităţile extraşcolare sau cele organizate cu ocazia unor momente festive asigură un 
cadru informal benefic cunoaşterii reciproce, stabilirii de relaţii detensionate şi apropierii între 
participanţi: elevi şi profesori; elevi şi colegi din alte clase (paralele sau superioare); profesori şi 
părinţi. Din păcate, spre deosebire de ciclul primar, unde asemenea activităţi erau foarte 
frecvente, în clasa a V-a, programul încărcat, atât al copiilor cât şi al cadrelor didactice, (poate şi 
alte motive mai puţin evidente, cum ar fi implicarea mai slabă a profesorilor comparativ cu 
învăţătoarele), fac şi ca numărul acestora să fie foarte redus, limitându-se de obicei la serbările 
de iarnă. Copiii duc dorul acestor activităţi; ei mărturisesc că îşi doresc: să meargă la spectacole, 
la muzee, în excursii, să se organizeze mai multe minipetreceri (de Halloween, de Crăciun), 
tombole, carnavaluri, activităţi sportive, artistice, excursii lunare etc.  

j)Din cercetarea de teren s-a constatat că dificultatea adoptării noului sistem de evaluare 
este practic inexistentă acolo unde învăţătorii acordă note elevilor încă din clasa a IV-a sau, dacă 
folosesc totuşi calificativele, obişnuiesc să le convertească în note. Copiii astfel „antrenaţi" sunt 
mai capabili să-şi autoaprecieze performanţele şi poziţia în clasă, mai dispuşi să accepte 
competiţia şi mai responsabili în asumarea sarcinilor de învăţare. 

k) În ceea ce priveşte programul, adaptare în gimnaziu este facilitată şi de faptul că elevii 
„sunt obişnuiţi treptat cu un număr tot mai mare de ore. În clasa a IV-a au mai multe opţionale, 
astfel încât copilul să se obişnuiască cu prelungirea programului. Plaja orară creşte gradual în 
clasele primare, iar în clasa a III-a şi a IV-a ajunge aproape de maxim" (învăţători, judeţul 
Constanţa, rural,). De asemenea, pregătirea lor pentru a face faţă unui grad sporit de dificultate 
a sarcinilor de învăţare se realizează prin creşterea ritmului şi exigenţei spre sfârşitul clasei a IV-a 
( învăţători, Bucureşti). 

l) Atitudinea faţă de noile probe de evaluare cărora trebuie să le facă faţă – tezele 
semestriale – sau faţă de cele deja experimentate în clasele primare, dar care cresc în frecvenţă, 
în complexitate şi importanţă – teste, lucrări de control – este mai relaxată, mai încrezătoare la 
elevii care au participat în ciclul primar la diferite competiţii sau care au fost antrenaţi în 
proiecte naţionale şi interjudeţene organizate la nivelul şcolii; iată câteva exemple de asemenea 
concursuri furnizate de profesori: „Cangurul", concursul „Mihai Eminescu", „Geografia 
României", „Micii matematicieni", concursuri interdisciplinare (olimpiade); concursul 
„Eurojunior" ş.a. 

m) Copiii care au fraţi mai mari se acomodează mai uşor, pe de o parte pentru că sunt mai 
bine informaţi despre ce îi aşteaptă, cunosc semnificaţia notelor şcolare, îşi fac o imagine despre 
viitorii lor profesori din povestirile acestora, pe de altă parte pentru că, în lipsa părinţilor, 
beneficiază de supraveghere şi de ajutor în pregătirea temelor. 

2. Pregătirea copiilor pentru trecerea în învățământul gimnazial (familie, copil, 

şcoală)  

Experiența anterioară a copiilor, părinților și cadrelor didactice contribuie la convingerea 
acestor categorii de subiecți că trecerea într-un nou ciclu de învățământ aduce cu sine unele 
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schimbări, care pot fi resimțite ca dificultăți și necesită o pregătire aparte. Din această 
perspectivă, imaginea copiilor este cea mai puțin complexă, dat fiind faptul că ei au doar 
experiența trecerii în ciclul învățământului primar și, eventual, preșcolar, pentru cei care au 
frecventat și grădinița. Amintirea debutului de grădiniță, respectiv de școală primară este 
oricum mai îndepărtată și adesea elementele de dificultate sau neplăcere s-au șters. Astfel, 
copiii sunt foarte încrezători, iar trecerea în învățământul gimnazial o privesc în general ca pe 
ceva firesc, cu impact pozitiv asupra evoluției lor.  

La rândul lor, părinții conștientizează unele dificultăți, dar sunt optimiști în ceea ce 
privește capacitatea de adaptare a copiilor și consideră că, dacă îi susțin pe cei mici, aceștia nu 
vor avea probleme majore, insurmontabile în trecerea către nivelul secundar. Ei își cunosc cel 
mai bine proprii copii și se așteaptă la dificultăți mai mici sau mai mari de adaptare în funcție de 
personalitatea copilului, de modul în care acesta a reacționat în situații similare, de numărul și 
amploarea schimbărilor la care copilul va trebui să facă față. Relațiile de fratrie joacă adesea un 
rol important în cunoașterea și depășirea problemelor de adaptare la nivelul gimnazial: copiii cu 
frați mai mari, cu prieteni sau vecini mai mari, care au trecut prin această experiență, privesc 
mai detașat și mai încrezători debutul învățământului secundar, având informații și, adesea, 
modele de comportament în copiii mai mari decât ei.  

Cadrele didactice cunosc cel mai bine realitatea școlii și problemele care apar an de an la 
trecerea copiilor în ciclul învățământului gimnazial. Ele privesc din punct de vedere al expertului 
în educație și se referă la probleme în mod general, particularizând mai puțin: clase de elevi, 
categorii/ grupuri sau „cazuri speciale” de copii cu dificultăți de adaptare. Atât în opinia 
părinților, cât și în cea a cadrelor didactice responsabilitatea principală în ce privește pregătirea 
copiilor pentru intrarea în clasa a V-a revine învățătoarelor. Aceastea îndrumă copiii în 
învățământul primar, de regulă pe parcursul întregului ciclu al achizițiilor fundamentale, punând 
bazele pentru deprinderile de învățare necesare în ciclul secundar. Toate elementele de 
continuitate – studiul cu aceeași învățătoare, păstrarea aceluiași colectiv de copii din clasa a IV-a 
într-a V-a, păstrarea spațiilor de învățământ și a programului etc. – sunt percepute pozitiv de 
către copii și familiile acestora. 

„La orice vârstă şi la orice nivel există un impact psihologic de intensitate variabilă la 
trecerea de la o etapă la alta, de la un nivel la altul; următoarea etapă este total necunoscută, 
provoacă incertitudine, chiar şi adulţilor, cu atât mai mult când e vorba de un copil” (învățători 
clasa a IV-a, București). 

2.1. Așteptări ale copiilor, părinților și cadrelor didactice  

Copiii care intră în ciclul gimnazial privesc în general cu entuziasm și curiozitate trecerea 
în următorul nivel de învățământ. Mulți dintre ei nu conștientizează problemele care vor apărea 
odată cu intrarea în clasa a V-a, iar după începerea școlii și confruntarea cu noile realități școlare 
au fost copii care au afirmat: „începutul a fost ușor, dar a devenit greu pe parcurs” sau „e mai 
greu, dar e frumos” (elevi clasa a V-a, București). 

Unii părinți, îngrijorați și temători față de schimbările ce survin odată cu începerea clasei a 
V-a, transmit copiilor temerile și percepțiile lor asupra clasei a V-a. 

„Copilul n-are propria sa imagine, numai ce i-am spus eu. Urmează să confrunte ce i-am 
spus cu ce-o să fie” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, com. Dumbrava, jud. Prahova). 

„Copiii nu conştientizează atât de profund, nu se gândesc, nu îşi pun problema. Ei se 
aşteaptă probabil la mai multă libertate, să fie mai independenţi” (părinți ai copiilor de clasa a 
IV-a, Timișoara, jud. Timiș). 

„Copiii se bucură că vor fi mai liberi; fiind de acum preadolescenţi, îşi doresc să fie mai 
independenţi. Nu sunt speriaţi. Sunt pregătiţi de discuţiile cu noi, cu prietenii, verişorii sau cu 
fraţii mai mari” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, București). 
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Ei se așteaptă astfel ca în clasa a V-a să fie mai mult de învățat, să depună mai mult efort, 
să fie mai greu. Evaluarea rezultatelor școlare nu se mai face prin calificative, ca în școala 
primară, iar presiunea notelor crește deoarece acestea se iau în calcul la trecerea în liceu. 
Adesea apar colegi noi în clasă – atunci când clasele nu își schimbă cu totul componența. Apar 
materii noi și crește numărul de ore. Numărul profesorilor crește semnificativ: de la circa 3–5 
cadre didactice în învățământul primar, elevii ajung să aibă și 10 cadre didactice în cel secundar. 
În aceste condiții poate să apară și la copii teama că nu vor face față la program, la sarcinile 
viitoare și la toate schimbările survenite într-un interval de timp foarte scurt. 

Așteptările părinților vizează în primul rând sănătatea, siguranța și binele general al 
copilului. În funcție de modul de organizare al școlii și de realitățile locale, conducerea școlii 
poate organiza cursurile clasei a V-a dimineață sau după-amiază. Pentru mulți părinți este de 
altfel un criteriu important de alegere a școlii pentru copilul lor: sunt preferate școlile care 
organizează cursuri de dimineață, permițând copiilor să continuie studiul în același regim ca și în 
școala primară. Programul de dimineață permite copiilor să petreacă mai mult timp cu familia 
lor, să aibă un program sănătos, cu mese regulate, eventual cu program de odihnă după-amiaza, 
supraveghere din partea părinților și, eventual, monitorizare și asistență la realizarea temelor. 

„Din punctul meu de vedere, căci îmi cunosc bine copilul, nu vor fi probleme la trecerea în 
clasa a V-a, cu atât mai mult cu cât, la şcoala aceasta, se va învăţa tot dimineaţă şi în clasa a 
V-a, deci nu vor fi modificări de program” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, București). 

Programul de studiu de după-amiază aduce cu sine stres, nesiguranță și disconfort nu 
doar pentru copil, ci și pentru părinți. Copiii sunt nevoiți să sară peste mesele de prânz 
(programul începe adesea la ora 11.00 sau 12.00 și se termină la 16.00/ 17.00), dimineața sunt 
nesupravegheați, adesea apar întârzierile la primele ore; seara, după 5–6 ore de studiu, sunt 
prea obosiți pentru a-și mai face temele sau se concentrează mai greu la realizarea acestora, 
timpul petrecut cu familia este mai redus și mai slab calitativ, monitorizarea și asistența la 
realizarea temelor nu mai pot fi asigurate de mulți părinți, dată fiind ora târzie la care copiii 
ajung să și le facă. Apare uneori fenomenul de școală paralelă, meditațiile, care pot fi organizate 
dimineața, chiar în absența părinților. 

„Cel mai greu va fi cu schimbarea programului pentru după-amiază. E o problemă inclusiv 
legată de cine îi duce la şcoală, cum ajung la timp, căci noi, părinții, lucrăm. Seara vor fi obosiţi 
pentru lecţii, iar dimineaţa nu are cine să-i mai supravegheze şi să-i ajute” (părinți ai copiilor de 
clasa a IV-a, Timișoara, jud. Timiș). 

„Acomodarea la noul program de învăţare va fi dificilă; vor veni obosiţi de la şcoală, dar 
vor fi nevoiţi să-şi facă lecţiile seara până târziu, iar dimineaţa se vor scula devreme.(...) 
Programul de muncă al părinţilor nu va mai coincide cu programul copiilor” (părinți ai copiilor de 
clasa a IV-a, București). 

Legată de siguranța copiilor este și lipsa/ reducerea supravegherii din timpul pauzelor. 
După ce copiii au fost obișnuiți să fie în permanență supravegheați de către învățătoare în 
perioada învățământului primar, ei trebuie ca în ciclul gimnazial să se descurce singuri în pauze. 
Părinții se așteaptă la unele probleme din acest punct de vedere, mai ales dacă se schimbă 
colectivul de copii sau dacă apar in clasă copii noi, repetenți, care vin adesea cu probleme grave 
de învățare și de comportament. Violența în școală nu este străină părinților, nici copiilor și 
cadrelor didactice. Fenomenul scapă uneori de sub control și reprezintă un alt factor de 
îngrijorare atât pentru copii, cât și pentru părinți. 

„Ceea ce mă îngrijorează pe mine este violenţa existentă în şcoli; or, odată cu trecerea în 
clasa a V-a, copiii vor fi mai liberi, dar şi mai puţin supravegheaţi şi mai expuşi unor influenţe 
negative din anturaj sau vor fi antrenaţi în conflicte.  

Un diriginte este mai ocupat (n.b. decât învățătoarea), nu are timp să-i vadă zilnic şi în 
fiecare oră pe copii. Aceştia sunt, aşadar, mai puţin supravegheaţi, ceea ce înseamnă că vor fi 
mai expuşi influenţei anturajului, mai puţin feriţi de violenţa elevilor mai mari din şcoală” (părinți 
ai copiilor de clasa a IV-a, București). 
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În cazul existenței mai multor clase paralele, unele școli împart în clasa a V-a copiii în 
funcție de performanțele școlare ale acestora. Acest fapt duce la existența unor „clase bune” și a 
unor „clase proaste” (cu elevi buni, respectiv slabi la învățătură), ceea ce constituie un criteriu 
de segregare, din perspectiva unora dintre părinți. Etichetarea copilului drept slab la învățătură 
și includerea sa într-o asemenea clasă poate fi un alt criteriu de selecție a școlii de către părinți. 
Părinții nu sunt de regulă de acord cu acest mod de împărțire a copiilor (mai ales dacă propriul 
copil nu este inclus în categoria celor „buni”, deci valorizat de către profesori) și preferă să 
schimbe școala, decât să lase copilul în acel mediu de învățare „ostil”.  

„Noi, părinţii, nu putem alege clasa în care va fi copilul. Există problema claselor slabe; eu 
îmi voi transfera fiul la o altă şcoală, dat fiind faptul că, dacă ar rămâne aici, ar intra într-o clasă 
a V-a despre care ştiu că este mai slabă din punct de vedere al rezultatelor şcolare şi în care, în 
plus, există mai mulţi elevi cu probleme de comportament” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, 
București). 

Așteptări negative au părinții și în legătură cu fluctuația foarte mare de cadre didactice 
din învățământul secundar. În gimnaziu apare oricum un număr de cadre didactice aproape 
dublu față de numărul de cadre didactice din învățământul primar. Profesorii de limbă străină, 
cei de educație fizică și cei de religie pot să ia în continuare clasa a V-a și să reprezinte elemente 
de stabilitate, venind în sprijinul integrării copiilor în ciclul următor de învățământ. Despărțirea 
de învățătoare și confruntarea cu un număr mare de cadre didactice noi pot reprezenta însă o 
problemă pentru copii, în opinia părinților. În situația în care copiii s-au confruntat deja în școala 
primară cu fluctuația cadrelor didactice, părinții sunt mai puțin îngrijorați de acest aspect.  

„Nu cred că vor fi probleme cu despărţirea de învăţătoare şi nici cu faptul că va avea mai 
mulţi profesori. Deja, din clasa I până în clasa a III-a, învăţătoarele s-au tot schimbat, aşa că 
fetiţa este obişnuită cu persoane noi la clasă. În plus, din clasa I copiii au şi profesori – la sport, la 
religie, la engleză, deci, din punctul meu de vedere, trecerea va fi uşoară.(…) Vor fi mai mulţi 
profesori; cerinţele la care va fi supus copilul vor fi mai mari şi mai variate; de aceea este foarte 
posibil să intervină dificultăţi de acomodare ale copilului cu cerinţe şi stiluri de predare 
diferite.(…) O altă problemă o reprezintă continua schimbare a colectivului profesoral: fie din 
cauză că, de la clasă la clasă, se introduc noi materii, fie din cauza instabilităţii la locul de muncă 
a cadrelor didactice; rareori rămân aceiaşi profesori de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a” 
(părinți ai copiilor de clasa a IV-a, București). 

Notele și performanțele școlare reprezintă adesea pentru părinți un factor de stres mai 
mare decât pentru copii. Din spusele copiilor și ale părinților, cei mici nu conștientizează mereu 
importanța notelor. Obișnuiți din școala primară cu evaluarea prin calificative, elevii din clasa a 
V-a au la început unele dificultăți cu sistemul de evaluare prin note. Acesta le pare însă mult mai 
exact, decât cel prin calificative, mai obiectiv și preferabil celui din școala primară. Ei resimt 
adesea presiunea din partea părinților, pentru a obține note cât mai bune (indiferent dacă 
acestea reflectă sau nu în mod corect nivelul lor de pregătire). 

„(Doamna învățătoare) ne dădea la teste la toți note mari, chiar dacă nu meritam, pentru 
că voia să-i încurajeze și pe cei mai puțin buni la învățătură” (elevi clasa a V-a, București). 

„Poate că introducerea notelor în clasa a V-a va fi ceva inedit pentru copii, dar noi le 
spunem şi acasă ce înseamnă notele şi deja şi învăţătoarele au început să le dea note pentru a-i 
obişnui. Pe de altă parte, din clasa a V-a, notele încep să conteze pentru clasa a VIII-a, pe vremea 
noastră nu contau, aşa că vor avea de muncit mai mult şi cu mai multă seriozitate pentru ele. Nu 
ştiu dacă ei vor realiza acest lucru, stresul va fi pentru noi, părinţii” (părinți ai copiilor de clasa a 
IV-a, București). 

„Copiii nu conștientizează atât de profund, nu se gândesc, nu își pun problema” (părinți ai 
copiilor de clasa a IV-a, Timișoara, jud. Timiș).  

„Pretențiile profesorilor vor fi mai ridicate. (...) Vor urma nişte ani decisivi şi vor conta mai 
mult notele, va fi importantă evaluarea. Şi trecerea de la calificative la note s-ar putea să creeze 
unele probleme.(…) Va fi necesară mai multă seriozitate, vor trebui conştientizaţi. Şcoala va 
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deveni mai solicitantă, va creşte miza şi seriozitatea cu care trebuie abordată, iar copilul este silit 
să devină mai responsabil, să-i acorde mai mult timp” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, com. 
Giroc, jud. Timiș). 

Presiunea exercitată de părinte acasă asupra copilului nu se referă doar la note, deși 
acestea sunt pentru mulți părinți o marcă palpabilă a progresului școlar al celui mic. Părinții au 
așteptări legate de maturizarea rapidă a copilului, de adoptarea unei atitudini serioase, 
responsabile față de învățare, renunțând, dacă este nevoie, la preocupări și activități care 
definiseră cotidianul copilului în etapa învățământului primar (joc, activități sportive, activități 
extrașcolare etc.). Lipsa de supraveghere menționată la începutul acestui capitol ca problemă 
majoră întrezărită de părinți, odată ce copiii din clasa a V-a au program de studiu după-amiaza, 
înseamnă și învestirea copilului cu încredere pentru acea parte din zi, când părinții nu sunt cu el 
și speranța acestora că el va face „ce trebuie” (lecții, învățat etc.) și nu doar „ce-i face lui 
plăcere” (joc, tv, calculator etc.). Ceea ce ne conduce la următoarea constatare: învățatul este 
perceput adesea de copil ca dificil, uneori „nu face plăcere”, „trebuie să învețe”, „copilul este 
silit să devină mai responsabil”, „este în interesul lor, chiar dacă ei încă nu înteleg asta”. Fie din 
propria experiență de elev, fie din experiențe mai recente ale copiilor mai mari din familie, 
părinții știu că în clasa a V-a „este mai greu”, „este mai mult de învățat”, „copiii trebuie să 
muncească mai mult”. Deja din clasa a IV-a unii copii au dificultăți în a înțelege unele noțiuni mai 
abstracte, termeni mai dificili, însă părinții sunt încă alături de ei și le pot oferi sprijinul, le 
explică termenii respectivi, lucrează cu copiii lor acasă. În perspectiva schimbării programului de 
studiu și a trecerii la timpul de studiu indivual, unii părinți consideră că va fi dificil pentru copii și 
se așteaptă la o scădere a rezultatelor copiilor.  

„Scăderi or să mai fie: eu ştiu de la cel mare” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, com. 
Dumbrava, jud. Prahova); „Lecţiile vor fi mai grele; de fapt e mult prea multă informaţie, 
manualele sunt prea încărcate, începând chiar din clasa a IV-a. Pe lângă asta, copiii nu înţeleg ce 
aplicabilitate au cele învăţate în şcoală, nu văd partea practică a cunoştinţelor, care rămân, 
cumva, abstracte, izolate, rupte de realitate” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, București); „Noile 
materii de studiu sunt foarte grele, cu un grad ridicat de abstracţie, ceea ce implică un volum 
mare de muncă din partea copilului” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, București);  „Eu mai am 
un copil la gimnaziu. Ar trebui ca programa să fie mai lejeră, este foarte încărcată.(...) Mai bine 
să înveţe mai puţin şi bine, sunt multe lucruri inutile. Există riscul apariţiei şi înlănţuirii unor 
goluri acolo unde se confruntă cu un nivel de dificultate prea mare, pe care nu îl pot atinge” 
(părinți ai copiilor de clasa a IV-a, Timișoara, jud. Timiș); „Copiii se aşteaptă să facă lucruri mai 
interesante, mai aplicate, care să îi ajute mai mult în viaţă” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, 
com. Giroc, jud. Timiș); „Dacă nu fac față, apelez la altcineva. Eu nu știu mereu metodele prin 
care li se predă acum. Unii termeni mi se par foarte dificili pentru ei. Termenii îi poate învăța pe 
dinafară, dar nu mereu înțelege despre ce este vorba” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, com. 2 
Mai, jud. Constanța); „Fiicei mele îi place să învețe cu mine, pentru că îi explic ce înseamnă 
fiecare cuvânt, fiecare propoziție pe care nu o înțelege. Așa îi vine ușor să învețe” (părinți ai 
copiilor de clasa a IV-a, com. 2 Mai, jud. Constanța).  

 În fine, unii părinți, având copii mai sensibili, introvertiți, cu dificultăți de adaptare au 
unele temeri (așteptări negative) legate de stabilitatea afectivă a copilului. Pentru majoritatea 
copiilor învățătoarea este „ca o a doua mamă”, „o persoană dragă, bună, înțelegătoare, 
drăguță, răbdătoare, glumeață”, fiind „foarte mult timp cu copiii” etc. Este, deci, o persoană de 
încredere, față de care copiii dezvoltă de regulă pe parcursul celor patru ani de învățământ 
primar o puternică afecțiune. Ea „cunoaște și înțelege foarte bine pe fiecare copil în parte”, 
explică „de câte ori e nevoie, ca să înțeleagă toți copiii”, este „foarte grijulie cu noi”. Nu este deci 
de mirare că mulți copii „îi duc dorul”, „îi simt lipsa din cauza mai multor profesori noi” . Cadrele 
didactice din clasa a V-a își țin ora și apoi pleacă la altă clasă, nu ajung decât după un timp destul 
de îndelungat să-i cunoască pe toți copiii din clasă, iar timpul petrecut cu copiii este folosit 
preponderent în scop instructiv, mai puțin în scop educativ. Prin urmare, copiii îi resimt ca fiind 
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„mai reci”, „mai distanți”, „mai străini”. „La copilul meu nu cred că va fi nici o problemă. Dar 
depinde de fiecare copil. Pot să apară probleme la copii mai sensibili” (părinți ai copiilor de clasa 
a IV-a, com. 2 Mai, jud. Constanța);  „Am avut o singură învăţătoare. Mă despărţeam de mama 
mea şi o regăseam pe a doua mea mamă” (elevi clasa a V-a, com. Dumbrava, jud. Prahova); „Era 
ca o mamă pentru noi; ne ierta tot. Se purta frumos cu noi, ne explica şi nu trecea mai departe 
până nu înţelegeam toţi. O mai vedem şi acum, uneori, în pauze, mergem în clasa la care predă” 
(elevi clasa a V-a, București). 

Soluția desprinderii de către învățătoare o dau chiar copiii: dacă rămân în aceeași școală și 
au tot program de studiu de dimineață o pot întâlni pe învățătoare, o pot vizita de câte ori le 
este dor de ea. Aceste întâlniri fac bine atât copiilor, cât și învățătoarelor, care pot monitoriza 
evoluția copilului și sprijini la nevoie profesorii diriginți din clasele gimnaziale cu informații 
relevante despre istoricul individual al fiecărui copil. 

Dincolo de aceste temeri, așteptările părinților sunt în general pozitive, ei au încredere în 
proprii copii, în adaptabilitatea celor mici și în activitățile desfășurate de învățătoare cu elevii din 
ciclul primar, menite să sprijine integrarea acestora în următorul nivel de învățământ. Trecerea 
în clasa a V-a este privită ca un lucru „normal, firesc”, care nu trebuie tratată nici cu 
indiferență, dar nici nu trebuie exagerată importanța sa, pentru a nu îi speria pe copii. „Copiii nu 
sunt stresaţi, nu îşi fac griji pentru că trec la gimnaziu, (...) trecerea este ceva firesc” (părinți ai 
copiilor de clasa a IV-a, com.Giroc, jud. Timiș). 

Punerea în oglindă a opiniilor învățătoarelor și profesorilor din gimnaziu referitoare la 
așteptările față de copiii care urmează să intre în ciclul gimnazial conduce la câteva observații 
foarte interesante. 

Învățătoarele vorbesc preponderent despre realitățile nivelului gimnazial, cu care copiii 
vor fi nevoiți să se confrunte și pe care le-ar putea percepe ca dificultăți: orarul mai încărcat al 
copiilor, confruntarea cu noi colegi de clasă și cu elevi mai mari din același ciclu de învățământ, 
confruntarea cu mult mai mulți profesori, fiecare cu propriul stil de predare și, de regulă, cu 
exigențe sporite față de cele ale învățătoarelor, schimbarea sistemului de notare a rezultatelor 
școlare. Ele îi cunosc foarte bine pe copii și au în general așteptări pozitive în ceea ce privește 
integrarea elevilor în gimnaziu, dar recunosc și elementele de dificultate identificate de părinți și 
profesori. Legătura afectivă stabilită între ele și copiii se păstrează și după debutul clasei a V-a, 
când multe învățătoare continuă să fie vizitate de foștii elevi, au autoritate asupra lor și îi 
sfătuiesc la nevoie.  

„Copilului meu mai mare nu îi era frică de doamna dirigintă în clasa a V-a, dar îi era frică 
de învățătoarea sa. Ea era ca mama acasă” (părinți ai copiilor de clasa a IV-a, com. 2 Mai, jud. 
Constanța); „Trecerea la altă etapă de vârstă şi la un alt ciclu de învăţământ au şi un impact 
emoţional puternic: ruperea de învăţătoare. Relaţiile cu profesorii sunt mai distante, mai reci; 
profesorii sunt pasageri prin clase, noi suntem întotdeauna acolo, suntem ca a doua lor mamă; 
copiii tot la noi vin, ne caută şi ne tot povestesc şi aşteaptă să-i consolăm când au greutăţi 
şcolare şi când, de fapt, ar trebui să ia singuri nişte decizii” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, 
București). 

Învățătoarele atrag atenția asupra diferențelor foarte mari între programele clasei a IV-a 
și a V-a. Conținuturile învățării și manualele devin adesea prea dificile pentru copii, la unele 
discipline nu există continuitate între cele două nivele de învățământ, volumul de cunoștințe ce 
trebuie asimilate este foarte mare, iar timpul alocat, prea scurt. În acest context învățătoarele 
sunt conștiente că cei mici trebuie sprijiniți și o fac de regulă pe parcursul clasei a IV-a, așa cum 
va fi descris în continuare. Ele deplâng legătura slabă dintre ele și profesorii din ciclul gimnazial, 
semnalează că inițiativa colaborării vine de cele mai multe ori din partea lor, doar rareori din 
partea profesorilor, că aceștia nu prea acordă timp colaborării cu celelalte cadre didactice, 
pentru cunoașterea și ajutorarea elevilor. 

„La nivel de conţinuturi, manuale, programe se constată o ruptură între clasa a IV-a şi a 
V-a (...) În sistemul de învăţământ nu s-a făcut clar trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnazial, 
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în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe; adică profesorul de gimnaziu nu cunoaşte de unde să-l 
ia pe elevul de clasa a IV-a. Ar trebui ca profesorii, măcar cei de limba română şi de matematică, 
să asiste la orele noastre şi să avem o colaborare, o discuţie după fiecare lecţie. (...) Profesorul nu 
ştie exact la ce nivel trebuie să fie date primele teste de evaluare. (...) Evaluarea copiilor de clasa 
a V-a este prea bruscă şi, uneori, categorică. Evaluarea ar trebui făcută treptat, ţinându-se cont - 
aşa cum nu se face - de particularităţile de vârstă şi de programa din clasa a IV-a. Profesorii de la 
clasa a V-a îşi pun în aplicare programa lor şi imediat se dă verdictul, de multe ori negativ. (...) 
Cerinţele ar trebui să corespundă nivelului general al colectivului de elevi şi nu doar câtorva mai 
răsăriţi.(…) Manualele sunt dificile: formulate în limbaj abstract, cu puţine exerciţii, cu multe 
cunoştinţe; deşi ar trebui să fie instrumentul elevului, manualul este făcut pentru profesor. (Unii) 
profesori nu se străduiesc măcar la clasă să traducă aceste cerinţe pe înţelesul elevilor, ci le 
citesc ca atare din manual.(…) Se trece brusc la un nivel prea mare de abstractizare. (...) Se trece 
brusc de la metodele concrete, corespunzând gândirii concret-intuitive a copilului, la 
abstractizarea aproape totală.(…) Un învăţător, care stă toată ziua cu copiii, poate să constate 
care sunt dificultăţile lor de înţelegere şi să-şi concentreze explicaţiile în această direcţie, folosind 
exerciţii, lucrul pe grupe sau individual etc. Profesorii nu au timp, ei îşi fac ora şi pleacă, 
indiferent de ce şi cât au înţeles copiii” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, București). 

Învățătoarele, destul de încrezătoare în capacitatea de adaptare a copiilor la ciclul 
gimnazial, au preponderent așteptări legate de mai buna colaborare cu profesorii pentru 
cunoașterea și sprijinirea copiilor, precum și unele așteptări legate de sistemul de învățământ 
și organizarea școlii, care ar putea facilita trecerea copiilor în nivelul gimnazial: modificarea 
programelor și manualelor școlare în sensul descongestionării și simplificării acestora; scăderea 
numărului de elevi din clasă; sugestii privind introducerea unei perioade pregătitoare pentru 
clasa a V-a și pregătirea copiilor pentru noul sistem de evaluare, prin note; adaptarea predării 
profesorilor la nivelul real de dezvoltare al copiilor și mai buna cunoaștere de către profesori a 
particularităților de vârstă și individuale ale elevilor.  

Așteptările profesorilor de la elevii din clasa a V-a vizează în primul rând un 
comportament civilizat, adaptat mediului școlar în care ei își desfășoară activitatea: copiii ar 
trebui, în opinia profesorilor de gimnaziu, să manifeste bun-simț, respect față de colegi și cadre 
didactice, să fie disciplinați, să nu vorbească neîntrebați în timpul orei, să nu întârzie la ore, să 
fie atenți și activi în timpul orei, să își pregătească temele și să învețe. 

„Cerința de bază este comportamentul lor.(...) Ar trebui să aibă mai mult respect unul 
pentru celălalt și față de cadrele didactice.(…) Sunt profesor de istorie și am așteptări legate de 
comunicarea sinceră dintre copii și mine.(...) Sunt mulți copii la clasă, mai mulți decât în alți ani. 
Sunt și mai energici, mai greu de stăpânit, nu reușesc de aceea să se concentreze. Sunt câțiva 
care practic nu vor să participe la oră.(…) Am așteptări legate de bunul simț și de cei șapte ani 
de-acasă” (profesori de gimnaziu, com. 2 Mai, jud. Constanța).„După patru ani de şcoală, elevul 
ar trebui să intre la ore la timp şi să nu vorbească în timpul orei. În clasele I – IV e alt stil, vorbesc 
neîntrebaţi. Durează cam un an să punem la punct aceste aspecte legate de ordine şi disciplină, 
să se obişnuiască să scrie cât de cât citeţ, pentru că nu scriu pentru ei” (profesori de gimnaziu, 
com. Dumbrava, jud. Prahova). „Să fie atenţi şi să înveţe la toate materiile; sunt multe cunoştinţe 
noi, dificile, aştept de la ei să-şi asume cu seriozitate sarcinile, să intre în ritmul zilnic al activităţii 
de învăţare, pentru că dacă încep cu stângul, dacă rămân în urmă, le va fi greu să recupereze pe 
parcurs” (profesori de gimnaziu, București). 

Un alt set de așteptări ale profesorilor de gimnaziu se referă la deprinderile de lucru și 
de învățare, dezvoltate de copii până să intre în gimnaziu: să poată citi și scrie cursiv, fără 
greșeli, să înțeleagă texte citite și explicațiile cadrului didactic, să-și fi dezvoltat sistemul de 
gândire și o strategie de asimilare a cunoștințelor noi, să aibă formate deprinderile de lucru 
indepentent, să se informeze și să vină cu noutăți în completarea informațiilor prezentate de 
profesori, să manifeste interes pentru toate disciplinele și să se pregătească pentru fiecare 
dintre ele cu multă responsabilitate și seriozitate, să muncească ritmic pentru a asimila noi 
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cunoștințe și a-și forma noi deprinderi, să aibă cunoștințe de bază bine consolidate în domeniile 
studiate, care să le permită aprofundarea respectivelor domenii, să stăpânească limbajul de 
specialitate la un nivel mulțumitor. 

„La nivel didactic mă interesează dacă a înțeles sau nu lecția. Am totodată așteptări 
legate de pregătirea lor, să vină cu noutăți, cu completări la lecție din numeroasele surse de 
informare pe care le au la dispoziție. Mă aștept ca ei să repete informațiile, să repete lecțiile.(…) 
La disciplina matematică am așteptări legate de nivelul lor de cunoștințe anterior dobândite: să 
cunoască principalele operațiuni.(...) Să avem un limbaj matematic comun. Ceea ce învață nou, 
mă aștept să înțeleagă. Asta implică și să fie disciplinați la ore.(…) Nu înțeleg. Se plictisesc, au 
nevoie de un bagaj de cunoștințe anterior dobândite, pe care nu totdeauna îl au. De aici vine 
lipsa de concentrare, ar face orice, doar să nu fie atenți la lecție” (profesori de gimnaziu, com. 2 
Mai, jud. Constanța). „Copilul trebuie să fie deştept: şi-a dezvoltat sistemul de gândire. Aş vrea 
un copil care să aibă un anumit tip de asimilare a cunoştinţelor, care să rezoneze la materia pe 
care i-o predau.(…) Trebuie să citească și să înțeleagă textele.(...) Mi-am dat seama după un timp 
că eu mergeam înainte cu predarea şi ei nu înţelegeau termenii, ei nu pricepeau nimic” 
(profesori de gimnaziu, com. Dumbrava, jud. Prahova). „Copiii trebuie să manifeste interes 
pentru disciplina pe care o predau, să muncească ritmic în vederea asimilării şi aplicării noilor 
informaţii şi să-şi formeze noi deprinderi de muncă; ei trebuie să participe cu entuziasm la actul 
învăţării.(...) Elevii de clasa a V-a au 11 ani. Sper ca la această vârstă să poată citi cursiv şi să 
scrie într-un ritm normal explicaţiile de pe tablă. De asemenea, sper să se poată concentra 30–40 
de minute şi să interacţioneze cu profesorul şi cu colegii, implicându-se în activităţile propuse de 
profesor. Este important să comunice între ei şi să colaboreze, să lucreze în echipă, cei mai buni 
să-şi ajute colegii, care au un ritm de lucru mai scăzut” (profesori de gimnaziu, București). 

Profesorii de gimnaziu recunosc că au așteptări mari de la copiii care intră în clasa a V-a, 
precum și dificultățile pe care elevii le au la trecerea în nivelul secundar de învățământ. 
Numeroase cadre didactice consideră că părinții trebuie să acorde mai mult ajutor și susținere în 
integrarea copiilor în ciclul gimnazial. Profesorii au constatat că sprijinul pe care părinții îl acordă 
copiilor în școala primară se diminuează în învățământul secundar, deși copiii au în continuare 
nevoie de asistența familiei pentru problemele școlare, poate chiar mai mult decât în școala 
primară. Cadrele didactice semnalează că legătura părinților cu școala se diminuează în ciclul 
gimnazial și deplâng această realitate: părinții nu mai vin periodic la școală, din cauza 
programului diferit nu-i mai pot supraveghea suficient de bine pe copii, dau importanță 
preponderent disciplinelor de examen, fac presiuni pentru obținerea unor note cât mai mari, 
fără să cunoască adesea nivelul real al copilului lor, mulți părinți nu au un dialog autentic cu 
profesorii copilului. În acest context, așteptările profesorilor din ciclul gimnazial nu se îndreaptă 
deci doar înspre copii, ci și înspre familiile acestora. Cadrele didactice și-ar dori din partea 
părinților elevilor mai multă implicare, să se intereseze de situația școlară a propriului copil, să-l 
supravegheze și, la nevoie, să-l ajute, să-i verifice ținuta, comportamentul școlar, temele și 
rezultatele elevului, să mențină în permanență legătura cu școala, să cultive dialogul autentic cu 
toți profesorii copilului, să aibă o atitudine pozitivă față de cadrele didactice și față de școală, să 
colaboreze mai mult cu școala și să urmeze sfaturile cadrelor didactice.  

„Se modifică regimul zilnic. Copilul nu mai este cu părinţii, e singur, el acţionează – în faţa 
unui şir de situaţii inedite, variate.(…) Din clasa a V-a, părinţii cam uită că au copii, din ce în ce 
mai mult până în clasa a VIII-a.(...) Părinții sunt tot timpul ocupați, rareori mai vin la școală” 
(profesori de gimnaziu, Urziceni, jud. Ialomița). „Ar trebui să existe un dialog deschis între părinți 
și copil. Copilul ar trebui să primească modele, să i se formeze sistemul valoric. Părinții ar trebui 
să-i urmărească, să-i monitorizeze. Dar acasă nu se discută nimic despre școală. Părinții lipsesc 
de la ședințe, unde se vorbește despre rezultatele și comportamentul copiilor.(…) Părinții ar 
trebui să facă verificarea temelor și a carnetelor de note prin semnătură. Ar trebui să vină la 
întâlnirile cu cadrele didactice (consultații, ședințe), dar nu ai cum să-i obligi.(…) Există un 
dezinteres din partea părinților din clasa a V-a, iar legătura cu școala devine zero.(…) Există, din 
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păcate, o ruptură între părinți și profesori. În primul rând ar trebui să-și schimbe atitudinea față 
de profesori, să nu-i mai desconsidere, să aibă încredere în ei, să dorească să colaboreze cu 
școala, având o atitudine constructivă” (profesori de gimnaziu, Timișoara, jud. Timiș). 

Nemulțumirile cadrelor didactice nu vizează doar aspecte legate de legătura familiei cu 
școala, ci și alte aspecte pe care acestea le constată tot mai des în familiile elevilor, având 
impact negativ asupra dezvoltării generale a copiilor și asupra rezultatelor lor la învățătură: 
instabilitate afectivă, tot mai multe familii destrămate, violență familială, dezechilibre financiare 
(precaritate sau prea mare abundență!), cu impact negativ asupra relațiilor dintre membrii 
familiei, lipsa valorilor și a modelelor autentice, calitatea precară a timpului petrecut în familie, 
dezinteresul sau incapacitatea de susținere reciprocă a membrilor familiei. Acestea sunt adesea 
invocate drept cauze ale eșecului școlar și luate drept realități, ce ies de sub influența cadrelor 
didactice. 

„Părinții ar trebui să nu le mai ofere prea multe copiilor, nu mai mult decât le trebuie. 
Copiii au percepția că trebuie să primească permanent” (profesori de gimnaziu, com. 2 Mai, jud. 
Constanța). „Părinții îi lasă aproape total din mână pe copii. Ar trebui să aibă grijă de copiii lor, 
să stea de vorbă cu ei. Copiii nu sunt responsabilizați de către părinți, ci sunt doar recompensați 
zilnic” (profesori de gimnaziu, București). „Părinții – trăiesc în altă lume, copilul trăiește în alta, 
bazată pe alte valori, iar el alege ceea ce-i convine. Ar trebui ca părinții să se apropie mult mai 
mult de copii, să caute să-i înțeleagă, să le știe problemele, să se intereseze mai mult de ceea ce 
se întâmplă la școală” (profesori de gimnaziu, com. Giroc, jud. Timiș).  „Au loc foarte multe 
drame în aceste generații de acum. Sunt foarte puțini care să aibă familia întreagă – părinții sunt 
fie plecați în străinătate, fie despărțiți – sau care să nu aibă o stare financiară mai precară. Cei 
din familii destrămate, de regulă, sunt total nesupravegheați acasă și aceștia sunt cei care ajung 
să devină foarte agresivi – și verbal, și fizic (...) Părinții ar trebui să-i urmărească, să-i sprijine, să 
țină legătura cu școala, să urmeze sfaturile profesorilor” (profesori de gimnaziu, Timișoara, jud. 
Timiș). 

2.2. Modalități de pregătire a copiilor pentru trecerea în învățământul gimnazial 

Trecerea copilului în nivelul gimnazial este pregătită în special de către învățătoare care, 
lucrând de mai mult timp în sistemul de învățământ, cunosc foarte bine particularitățile acestuia 
și anticipează – de obicei corect – dificultățile cu care se vor confrunta elevii la intrarea în clasa a 
V-a. Pe perioada învățământului primar, în special în cazul învățătoarelor care au continuitate la 
clasă, ele ajung să-i cunoască foarte bine, atât individual, cât și ca grup pe elevii cu care lucrează 
și să adopte unele măsuri menite să-i sprijine pe aceștia în următorul nivel de învățământ.  

2.2.1. Pregătirea copilului de către cadrele didactice 

Cea mai sigură pregătire a copiilor pentru ciclul de învățământ secundar este cea pe care 
o poate realiza chiar învățătoarea pe parcursul întregii școli primare, prin ceea ce s-ar numi 
„munca bine făcută” a învățătoarei: asigurarea cunoștințelor și deprinderilor necesare în 
învățământul secundar, formarea copiilor în sensul unui comportament școlar adecvat, punerea 
bazelor unor competențe esențiale, precum a învăța să învețe, a-și prezenta și argumenta ideile, 
a fi autonomi și reponsabili.  

Spre sfârșitul perioadei de învățământ primar, unele cadre didactice încearcă să faciliteze 
trecerea copiilor în clasa a V-a prin introducerea unor elemente de noutate și creșterea 
gradului de dificultate a procesului didactic: creșterea ritmului și a volumului de lucru în clasă, 
creșterea volumului de cunoștințe transmise, concomitent cu un nou mod de structurare a 
acestor cunoștințe, ridicarea treptată a nivelului de abstractizare în predare, realizarea unor 
scheme de lecție și adoptarea unui mod de predare mai apropiat celui din clasa a V-a, creșterea 
volumului de lucru individual și al temelor pentru acasă, cooptarea copiilor în concursuri școlare 
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și interșcolare, evaluarea copiilor prin calificative, în paralel cu evaluarea prin note, după 
modelul evaluarii din învățămânul gimnazial.  

„Se lucrează în afara programei şcolare prevăzute la clasa a IV-a pentru a putea face faţă 
la cerinţele minime pentru clasa a V-a” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, Urziceni, jud. 
Ialomița). „Încearcăm să-i pregătim în avans, să anticipăm puțin materia la disciplinele 
fundamentale (română și matematică), să-i obișnuim din timp cu concursurile, cu testele, cu 
sistemul de notare” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, Timișoara, jud. Timiș). „Eu am luat 
mereu manualul de clasa a V-a și am studiat cu copiii primul capitol din primul semestru, ca să le 
fie mai ușor să se adapteze” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, com. 2 Mai, jud. Constanța). 
„Lucrăm suplimentar pentru a-i obișnui pe elevi cu un volum mai mare de cunoștințe, cu teme 
mai voluminoase” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, Urziceni, jud. Ialomița).  „La unele 
materii, începem să mai şi predăm simulând o lecţie de clasa a V-a: adică nu mai scriem la tablă 
decât titlul, aşa cum se face în clasa a V-a, în loc să scriem tot, aşa cum se procedează în clasa a 
IV-a.(…) La istorie, geografie, ştiinţe facem scheme, adică scoatem din lecţie ceea ce este 
esenţial, ce este mai important; îi învăţăm astfel ce înseamnă o schemă şi cum să structureze ei 
înşişi cunoştinţele.(…) Mai încercăm şi la matematică să-i obişnuim cu aproximarea.(...) În 
general, încercăm să ridicăm puţin nivelul de abstractizare.(…) Îi punem pe copii să se 
autoaprecieze şi să-i aprecieze şi pe ceilalţi colegi.(...) Încercăm să-i obişnuim cu sistemul de 
notare, explicându-le căror note le corespund calificativele primite. Sau chiar începem să dăm şi 
note, aşa, suplimentar” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, București). „Fac echivalarea 
calificativelor în note, încerc să le nuanțez, ca ei să știe totuși cam de ce nivel sunt și să-și poată 
face o imagine despre evaluarea prin note” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, Timișoara, jud. 
Timiș). „Le spun să fie pregătiți pentru o scădere la note, le arăt cam care este nivelul real al 
fiecăruia, dincolo de calificativele care fac o evaluare mai largă și mai generoasă” (învățători ai 
copiilor de clasa a IV-a, com. Giroc, jud. Timiș). 

Foarte uzitate și la îndemâna tuturor învățătoarelor sunt discuțiile informative cu elevii cu 
privire la următorul nivel de învățământ: descrierea regimului școlar, a responsabilităților 
elevilor în clasa a V-a, modul de desfășurare a unora dintre activități, asemănări și diferențe 
majore față de învățământul primar.  

„Discut mereu cu ei, îi previn asupra ceea ce îi așteaptă, dar discuția este sub formă de 
încurajare, de motivare, nu de amenințare” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, com. Giroc, jud. 
Timiș). „Îi pregătesc pe copii pentru clasa a V-a descriindu-le ce îi aşteaptă, noile responsabilităţi, 
regimul şcolar etc.” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, Urziceni, jud. Ialomița).  „Îi informez pe 
elevi despre profesorii pe care ar urma să-i aibă, dacă se cunoaște dinainte acest lucru” 
(învățători ai copiilor de clasa a IV-a, Timișoara, jud. Timiș). 

Mai mult sau mai puțin formalizate, discuții informative au loc și între cadrele didactice – 
învățători și profesori: dezbateri, mese rotunde, dar și discuții informale ,„de cancelarie”, cu 
privire la copii, la „situațiile speciale” din clasă, la conținuturile abordate și la alte aspecte, ce 
suscită interesul profesorilor, care îi preiau pe elevi în clasa a V-a. Învățătorii le furnizează 
profesorilor-diriginți din ciclul gimnazial fișele psiho-pedagogice ale copiilor, care cuprind și o 
caracterizare sumară a elevilor. 

 „Am organizat mese rotunde cu profesorii de limba română şi matematică” (învățători ai 
copiilor de clasa a IV-a, Urziceni, jud. Ialomița). „Le prezint profesorilor diriginți caracterizări și 
fișe psiho-pedagogice ale copiilor.(...) Le prezint care sunt problemele în clasă și experiența mea 
cu copiii.(...) Comunicăm asupra programei și modului în care au fost atinse obiectivele” 
(învățători ai copiilor de clasa a IV-a, București). 

În funcție de implicarea cadrelor didactice, de buna colaborare dintre învățători și 
profesorii din ciclul gimanzial, precum și de realitatea concretă a școlii, se organizează în unele 
școli activități comune între învățători și profesori: lecții comune, interasistențe, lecții 
demonstrative, lecții deschise, proiecte comune, ședințe cu părinții, la care sunt invitați și 
profesorii. Aceste activități permit profesorilor din ciclul gimnazial să-i cunoască pe copiii din 
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clasa a IV-a înainte de începerea ciclului gimnazial, să vadă care este nivelul clasei, eventual al 
fiecărui copil, modul de abordare a anumitor teme de către învățătoare etc. Copiilor le permite 
să-și cunoască viitorii profesori, să vadă un alt mod de predare, alte exigențe.  

Aceste activități, deși foarte utile, sunt folosite totuși destul de puțin, fie din cauză că nu 
se cunosc profesorii care vor prelua respectiva clasa a V-a (în școlile mai mari sunt mai multe 
clase paralele), fie din cauza lipsei de timp sau de interes a cadrelor didactice, absenței 
colaborării autentice dintre învățători și profesori. Învățătorii semnalează o bună colaborare cu 
alți învățători, dar una lacunară sau chiar absența colaborării cu (unii) profesori din ciclul 
gimnazial. 

„Am realizat împreună cu profesorii de la clasa a V-a lecţii demonstrative şi dezbateri.(…) 
Am realizat schimburi de experienţe prin organizare de interasistenţe, lecţii deschise şi chiar 
mese rotunde” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, Urziceni, jud. Ialomița). „Am încercat să fac 
lecții comune cu profesorul de matematică, ce urmează să preia clasa. Am avut deschidere și din 
partea profesorului de matematică” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, com. 2 Mai, jud. 
Constanța). „În ultimele două luni de şcoală se fac lecţii în comun cu profesorii: profesorii susţin 
lecţii la clasa a IV-a, iar învăţătorii asistă. În felul acesta, copiii îi cunosc pe viitorii lor profesori şi 
îşi fac o idee despre stilul lor de predare. Asemenea ore în comun constituie o tradiţie în școala 
noastră.(…) Colaborez bine cu alte învățătoare, dar greu cu profesorii, din cauza fluctuației lor în 
școală.(...) Unii profesori au venit să țină activități la noi sau am mers la orele lor cu copiii 
doritori.(...) Îi invit pe profesori la ședințele cu părinții” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, 
București). 

Deseori, învățătoarele vorbesc despre colaborarea cu profesorii din ciclul gimnazial la 
modul ideal, semnalând nevoia unei colaborări mai strânse cu acești colegi: „ar fi necesare 
interasistenţele la ore,(...) s-au făcut înainte, acum, în ultimii ani, din păcate, nu se mai fac” sau 
„o asemenea colaborare profesor-învățător nu mai există, fiecare-și face treaba lui” (învățători ai 
copiilor de clasa a IV-a, București). 

În unele situații se ajunge chiar la conflicte între cele două categorii de cadre didactice: 
învățătorii acuză lipsa de preocupare, de înțelegere din partea profesorilor, lipsa lor de 
flexibilitate și faptul că privesc unilateral dezvoltarea copiilor (sunt interesați doar de disciplina 
predată de ei!), în timp ce profesorii sunt nemulțumiți de nivelul achizițiilor cu care intră elevii în 
clasa a V-a și au tendința să-i culpabilizeze pe învățători pentru nivelul atins de copii. 

„Între învățători colaborarea este foarte bună, în schimb, dialogul cu profesorii din școală 
este deficitar, din cauză că profesorii nu sunt deschisi spre comunicare, nu numai cu învățătorii, 
dar nici între ei. Profesorii care predau la o clasă ar trebui să facă o echipă, să colaboreze unii cu 
alții, așa cum este cazul învățătoarelor” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, București). 

Învățătoarele vin chiar cu sugestii concrete pentru asigurarea unei perioade de tranziție 
între clasa a IV-a și a V-a, de mai multe activități derulate în comun cu profesorii, de promovare 
a unei atitudini deschise spre dialog și colaborare între cele două categorii de personal didactic.  

Activități comune ale copiilor din ciclul primar și din cel gimnazial se desfășoară în unele 
școli în cadrul săptămânii „Școala altfel” sau în contextul activităților extrașcolare. Atunci copiii 
din clasa a IV-a ajung să-i cunoască, să comunice și să colaboreze cu cei mai mari decât ei.  

Deseori, informațiile despre gimnaziu, venite de la copii mai mari sunt foarte bine 
receptate de cei mici, fiind mai puțin cenzurate și mai „de încredere”, în opinia copiilor. Frați mai 
mari, prieteni sau vecini, care au trecut de curând prin aceeași experiență furnizează elevilor 
informații valoroase și îi pregătesc – informal și adesea neintenționat – pentru trecerea în clasa 
a V-a. În același context s-a constatat că trecerea în ciclul gimnazial în școlile mici, eventual din 
mediul rural, unde sunt mai puține elemente de noutate pentru copii (comunitatea educațională 
prezintă copiilor în clasa a V-a mai puține „surprize” decât în școlile urbane, mari) se face mai 
ușor și mai firesc pentru elevi. 

„Facem acţiuni comune cu elevii de la clasa a V-a: vizite la muzee (...), concursuri (...), 
serbări şcolare, drumeţii, dansuri moderne” (învățători ai copiilor de clasa a IV-a, com. 
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Dumbrava, jud. Prahova). „Noi suntem o comunitate mică aici, ne cunoaștem, copiii îi știu pe 
profesori, unii au frați mai mari și cam știu la ce să se aștepte” (învățători ai copiilor de clasa a 
IV-a, com. Giroc, jud. Timiș). 

Considerați drept principali parteneri educaționali ai școlii, părinții copiilor beneficiază din 
partea învățătoarelor de unele informații privitoare la trecerea în nivelul gimnazial. De multe ori 
însă, datorită instabilității cadrelor didactice pe posturi și a altor factori care influențează școala, 
învățătoarele nu pot răspunde la toate întrebările părinților, cu referire la debutul 
învățământului secundar.  

În școlile care dispun de consilier/ psiholog școlar, copiii și părinții sunt îndrumați de 
învățătoare și către acești specialiști, care pot ajuta mai ales în cazuri deosebite: copii cu situații 
speciale, mai timizi, temători, introvertiți.  

 „Alte forme de pregătire pentru trecerea în clasa a V-a se adresează părinţilor şi constau 
în lectorate cu părinţii şi consilierul şcolar, dezbateri la care sunt invitaţi părinţii” (învățători ai 
copiilor de clasa a IV-a, București). 

 Adaptarea copiilor la un nou ciclu de învățământ este un proces de durată variabilă – de 
la câteva săptămâni, la câteva luni sau chiar un an întreg, iar factorii care accelerează sau 
frânează acest proces nu țin numai de mediul școlar, ci și de cel socio-familial și chiar de 
individualitatea fiecărui copil.  

Pentru o bună integrare în gimnaziu, rolul cadrelor didactice din învățământul secundar 
este cel puțin la fel de important ca și cel al învățătoarelor. Profesorii din ciclul gimnazial 
prezintă modalitățile utilizate cel mai frecvent de ei pentru pregătirea și susținerea elevilor în 
procesul de integrare în ciclul gimnazial. 

Profesorii sunt apropiați față de copii, au răbdare cu ei, comunică bine atât cu elevii, cât și 
cu părinții acestora, îi respectă pe copii, îi încurajează, îi valorizează, au înțelegere față de 
situația lor, caută împreună cu elevii soluții la problemele și dificultățile lor de adaptare, petrec 
timp cu ei și în afara școlii, pentru a-i cunoaște mai bine. 

„A-mi respecta elevii este un crez al meu din momentul în care am devenit dascăl” 
(profesori de gimnaziu, București). „Eu am încercat prin încurajare” (profesori de gimnaziu, com. 
2 Mai, jud. Constanța). „Trebuie să căutăm latura pozitivă a personalităţii elevilor, să trecem de 
aspectele deranjante” (profesori de gimnaziu, Urziceni, jud. Ialomița).  „Am discuţii cu elevii 
legate de dificultăţile pe care le întâmpină pentru a găsi eventuale soluţii.(…) Încerc să fiu mai 
apropiată de ei; trec în pauze pe la clasa unde sunt dirigintă şi îi întreb dacă au vreo problemă, 
dacă şi-au făcut temele.(…) Încerc să am mai multă înţelegere faţă de elevi.(…) Săptămânal, 
vinerea, merg cu copiii în parc, la plimbare; ei se joacă, eu stau cu ei, vorbesc cu fetele” 
(profesori de gimnaziu, București). „Prin discuții cu ei, arătându-le deschidere, disponibilitate.(…) 
Stăm de vorbă cu copiii, încercăm să fim prieteni cu ei, să aibă încredere în noi” (profesori de 
gimnaziu, Timișoara, jud. Timiș). 

Profesorii le explică schimbările care au loc în clasa a V-a, așteptările pe care le au de la 
elevi, cum să învețe, cum să-și facă temele, încearcă să se adapteze nivelului de înțelegere și de 
cunoștințe al copilului, individualizează, cresc progresiv gradul de dificultate a explicațiilor, își 
prezintă disciplina predată cât mai interesant, aplică metode inovative, activ-participative în 
predare și evaluare, nu trec mai departe până ce elevii nu au înțeles materia predată. 

„Cobor la nivelul lor.(…) Folosesc metode nou apărute, ludice şi care-i încântă şi îi ajută să 
înţeleagă.(…) În cadrul orelor de dirigenţie le explic diferenţele dintre învățământul primar şi 
gimnaziu, şi, de asemenea, ce se aşteaptă de la ei” (profesori de gimnaziu, com. Dumbrava, jud. 
Prahova). „Le explic modul în care trebuie să înveţe şi să-şi facă temele.(…) Dificultăţile de 
adaptare se concretizează în dificultăţi de învăţare; pentru a le contracara aplic diferite tehnici 
de muncă în echipă, muncă diferenţiată, jocuri didactice, pentru a-i antrena pe toţi elevii să 
participe la desfăşurarea orei, dar şi pentru a avea satisfacţia muncii individuale apreciată de 
ceilalţi, care este un stimulent individual” (profesori de gimnaziu, București). 
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Profesorii încearcă să prevină abandonul școlar, oferă explicații suplimentare sau chiar ore 
suplimentare celor care nu reușesc să țină pasul cu noile cerințe din nivelul secundar, sunt activi 
în relația cu familiile elevilor din ciclul gimnazial, în special ale celor în situație de risc. Ei 
colaborează bine cu ceilalți profesori, cu psihologul/ consilierul școlar și părinții pentru 
susținerea copiilor cu dificultăți de adaptare la ciclul gimnazial.  

„Două fetiţe de romi – până la clasa a IV-a au venit la şcoală, erau în regulă, acum 
absentează. Drept care eu mă duc după ele, la domiciliul lor, ca să le aduc la şcoală” (profesori 
de gimnaziu, com. Dumbrava, jud. Prahova). „Vorbesc des şi cu ceilalţi profesori şi-i întreb despre 
copii, cum se descurcă aceştia la ore.(...) Solicit ajutorul psihologului şcolii” (profesori de 
gimnaziu, București). „Le explicăm bine termenii, revenim asupra punctelor unde apar 
nelămuriri, nu le lăsăm nerezolvate. (...) Cu unele clase am făcut ore de recuperare. Cei care nu 
au ajutorul necesar în familie, îl mai solicită pe profesor în pauză.(…) Facem ședințe din două în 
două săptămâni, la unele ședințe participă împreună și părinții, și copiii.(...) Avem o oră de 
consiliere pe săptămână. La situațiile mai dificile, le sugerăm să meargă la psihologul școlii.(...) 
Comunicăm cu părinții, ne arătăm deschiderea, am dat telefonul personal fiecăruia” (profesori 
de gimnaziu, Timișoara, jud. Timiș). Profesorii încearcă să stimuleze interesul și motivația pentru 
învățare a copiilor prin „discriminare pozitivă”, prin recompense și sancțiuni, prin note. „Caut să-
i motivez prin recompense de un fel sau altul, să găsesc forme de stimulare și de captare a 
interesului.(…) Procedez la un gen de „discriminare pozitivă”, fac anumite concesii pentru cei 
care nu pot prea mult, dar fac eforturi, au bunăvoință” (profesori de gimnaziu, Timișoara, jud. 
Timiș). 

Spre deosebire de cadrele didactice din învățământul primar, cele din învățământul 
gimnazial semnalează cu o incidență desul de ridicată și lipsa acordării vreunui sprijin copiilor 
din ciclul gimnazial. Răspunsurile profesorilor variază în acest context de la „Nu prea avem cum 
să-i ajutăm” (profesori de gimnaziu, com. Giroc, jud. Timiș), la o serie de alte răspunsuri, care 
indică lipsa de susținere a elevilor din partea profesorilor. Din răspunsurile multor profesori 
transpare atitudinea semnalată și de învățătoare, aceea că pregătirea copiilor de către profesori 
se face odată cu intrarea copiilor în gimnaziu, prea puțin înainte de această etapă. Profesorii au 
menționat rareori în răspunsurile lor colaborarea cu învățătoarea, puțini au inclus-o pe aceasta 
între partenerii educaționali, care sprijină copilul – alături de cadrele didactice din învățământul 
secundar – în acomodarea cu clasa a V-a.  

Profesorii vorbesc de situații ideale, către care tind, dar pe care nu le pot atinge 
întotdeauna. Ei conștientizează rolul lor în procesul de adaptare a copiilor la nivelul gimnazial, 
dar nu pot acorda decât în oarecare măsură sprijinul de care copiii au nevoie pentru a se integra 
în clasa a V-a. Ei se referă atunci la deziderate precum: ar trebui „să căutăm latura pozitivă a 
personalității lor, să trecem de aspectele deranjante”, „să le arăți că îi asculți”, „că noile materii 
pot fi interesante”. Profesorii responsabilizează mult copiii în procesul de integrare în gimnaziu. 

„Profesorii clasei trebuie să le arate că noile materii pot fi interesante.(…) Îi ajut să-şi 
dobândească treptat încrederea în sine; îi fac să simtă că şi noi, profesorii de la clasă putem fi 
ataşaţi de ei, ca şi doamna învăţătoare, dar şi elevii trebuie să înţeleagă, sau trebuie să-i ajutăm 
noi, împreună cu părinţii, să înţeleagă că începutul acestui ciclu de învăţământ reprezintă o altă 
şi nouă etapă, în care trebuie să înveţe, să devină mai responsabili şi mai maturi, să îşi dezvolte 
atenţia distributivă şi să-şi modeleze comportamentul în funcţie de cerinţele fiecărui profesor în 
parte” (profesori de gimnaziu, București). „Oferim părinților câte o oră de consiliere pe 
săptămână. Ar trebui să existe mai multe ore în care să faci consiliere cu ei, dar nu vin și nu 
avem nicio metodă de constrângere pentru părinți, pentru a motiva implicarea” (profesori de 
gimnaziu, com. Giroc, jud. Timiș). 

Profesorii conștientizează faptul că, în unele situații, nu au o pregătire psiho-pedagogică 
suficient de temeinică pentru a soluționa singuri dificultățile de adaptare ale copiilor, nici 
suficiente pârghii pentru intervenție. Ei simt atunci nevoia susținerii din partea altor parteneri 
educaționali, precum consilierul/ psihologul școlar sau alți specialiști. 
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„Avem un copil cu handicap în clasa a V-a, nu avem însă foarte multe informații despre 
diagnosticul lui. Eu am încercat cu duhul blândeții, prin stimulare pozitivă. Cu alții am încercat și 
cu amenințări, nu numai cu duhul blândeții. Sunt multe schimbări, nu mai avem nici consilier sau 
psiholog în școală.(…) Eu vorbesc cu ei, le spun. Dar nu are prea mare efect. Consecința este nota 
la purtare. Pe unii îi afectează, pe alții nu. Trebuie o răbdare infinită cu ei, să le arăți că îi asculți. 
În astfel de cazuri și noi ar trebui să fim consiliați, nu de fiecare dată știu cum să mă comport” 
(profesori de gimnaziu, com. 2 Mai, jud. Constanța). 

Profesorii caută delegarea responsabilității pentru pregătirea copiilor pentru trecerea în 
nivelul secundar către alți actori: elevii, părinții, consilierul școlii. Ei reclamă lipsa de timp, lipsa 
de interes și de colaborare din partea multor părinți, lipsuri ale sistemului de învățământ etc., 
fără să se refere la rolul propriu în procesul de acomodare a copilului la nivelul gimnazial. În 
aceste situații profesorii se acoperă adesea de măsuri formale, fac referire la regulamente, 
obligații ale familiei, ale învățătorilor și nu consideră prea important ce ar putea face ei în 
situația respectivă.  

„E o chestie de sistem: unii copii se adaptează, alţii nu” (profesori de gimnaziu, Urziceni, 
jud. Ialomița). „Nu există o comunicare autentică între școală și familie. Nu există coerență, nu 
ne sprijinim unii pe alții deloc. Urmarea este că la școală și acasă copilul se comportă total 
diferit” (profesori de gimnaziu, com. 2 Mai, jud. Constanța). „Le explicăm copiilor că trebuie să 
fie mai atenţi şi mai activi la ore. (...) Le prezentăm Regulamentul de Ordine Interioară al 
unităţii” (profesori de gimnaziu, București). „Îi îndrum către psihologul școlii (...), dar aici ne 
izbim de impedimentul major al prejudecăților părinților, pentru că cei mai mulți resping fără 
drept de apel ideea de a-și trimite copilul la psiholog, considerând cumva că asta înseamnă că 
este «nebun» sau «bolnav». Cu toate că am încercat să le explicăm, pentru mulți a fost inutil” 
(profesori de gimnaziu, Timișoara, jud. Timiș). „Nu există consilier în școală și avem doar o oră de 
dirigenție – diriginții pot face mult mai multe lucruri, dacă au timpul necesar” (profesori de 
gimnaziu, com. Giroc, jud. Timiș). 

Cele două atitudini manifestate de profesori – fie de susținere, fie de lipsă a susținerii – 
conduc la un mozaic de situații, pe care fiecare copil intrat în ciclul gimnazial îl percepe în felul 
său; unora li se pare că „nu s-a schimbat nimic”, altora că „s-a schimbat totul”, unora că este 
ușor, altora că este mult mai greu. Copiii îi apreciază pe acei profesori care îi ajută să se 
integreze, care sunt „buni”, „drăguți”, care pot să stăpânească clasa, care știu să-și prezinte 
materia într-un mod interesant și atractiv pentru copii, care sunt apropiați și îndrăgiți de copii. 
Deseori o relație bună, apropiată între copii și cadrul didactic deschide nu numai comunicarea, ci 
și interesul copilului pentru disciplina predată de acel profesor. Pe de altă parte, gradul de 
dificultate mai mare din ciclul gimnazial, lipsa susținerii copilului de către cadrul didactic, 
intransigența și lipsa de înțelegere a acestuia față de dificultățile copilului, o comunicare 
defectuoasă între partenerii educaționali pot conduce la eșec școlar din partea elevului, chiar la 
abandon școlar în cazuri extreme. 

2.2.2. Pregătirea copilului de către familie 

În cazul părinților, ca și în cel al profesorilor, s-a constatat în multe situații amânarea 
pregătirii copilului pentru trecerea în ciclul gimnazial, până în momentul intrării în clasa a V-a. 
Mulți părinți având copiii în clasa a IV-a au afirmat către sfârșitul semestrului al doilea al clasei a 
IV-a (în luna mai sau iunie!) că nu au vorbit încă despre trecerea în clasa a V-a cu copilul lor. Mai 
mult decât atât, unii (în special în mediul rural, unde trecerea se face mai lin!) au afirmat că 
această trecere este ceva normal, firesc și că cei mici nici nu trebuie pregătiți în mod special. 

„Nu știu dacă trebuie pregătiți în mod special. Sperăm să nu aibă probleme. Dacă apar 
probleme, vom vedea atunci. (...) Avem și copii mai mari, iar ei nu au avut nicio problemă. Copiii 
sunt mult mai deschiși decât noi” (părinții copiilor de clasa a IV-a, com.2 Mai, jud. Constanța). 
„Nu am făcut ceva special pentru pregătire, trecerea este ceva firesc. (...) Copiii nu sunt stresați, 
nu își fac griji pentru că trec la gimnaziu. (...) Este ceva normal, nu e o așa mare problemă, intră 
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în conversațiile uzuale, nu necesită pregătiri mai deosebite.(...) Așteptăm să vedem impactul și 
vom mai vedea atunci, acum e prematur să vorbim” (părinții copiilor de clasa a IV-a, com. Giroc, 
jud. Timiș). 

Familia pregătește adesea mai difuz, mai puțin direct și intenționat intrarea copilului în 
ciclul gimnazial decât o face școala. Relațiile de fratrie joacă un rol foarte important, copiii mai 
mari oferă de multe ori informații relevante, chiar „picante”, despre gimnaziu, iar cei mici le 
rețin cu multă ușurință. Tot frații mai mari îi susțin uneori pe cei mici în organizarea timpului 
petrecut fără părinți, cu mesele de prânz, realizarea unor teme sau cu explicații, dacă cei mici nu 
au înțeles ceva la școală. Ei preiau astfel din atribuțiile părinților, care – fie absenți de lângă 
copil, fie depășiți de solicitări – nu au mereu disponibilitate pentru susținerea celui mic.  

„Am doi copii. Pe cel mai mare cu doi ani îl pun să-i explice ceea ce simte și cum vede el 
trecerea de la un nivel la altul” (părinți ai copiilor din clasa a IV-a, com. Dumbrava, jud. Prahova). 
„Copiii se interesează între ei despre profesori și au deja o idee cum sunt aceștia și ce pretenții au 
de la ei, știu la ce să se aștepte” (părinți ai copiilor din clasa a V-a, com. 2 Mai, jud. Constanța). 
„Nouă, părinților, ne este mai greu decât le este lor. (...) i-am redus îndatoririle casnice” (părinți 
ai copiilor din clasa a V-a, București). 

Părinții intervievați la începutul clasei a V-a au identificat însă și unele dificultăți cu care se 
confruntă cei mici și au semnalat următoarele modalități prin care îi sprijină pe copii pentru 
integrarea mai facilă în ciclul gimnazial. 

Mulți părinți privesc dezvoltarea copilului în general și de aceea apreciază această etapă 
în care intră copilul drept una în care cel mic are în continuare nevoie de afecțiunea familiei, de 
înțelegere, încurajare, grijă sufletească, dar și de asigurarea unor condiții materiale decente. Ei 
își propun în acest sens să fie alături de copiii lor, să le arate în continuare dragostea, să le 
acorde timp și atenție, să se ocupe de ei, să nu-i răsfețe, dar nici să nu-i neglijeze, să nu-i sperie 
în raport cu schimbările ce urmează odată cu intrarea în clasa a V-a. 

„Noi îl ajutăm pe copilul nostru financiar, cumpărăm culegerile cerute de profesori. Dacă 
mai au nevoie de ajutor, suntem gata să-l oferim. Dar în general nu mai întreabă ei, află temele 
de la alți colegi, se ajută unii pe alții, copiază în pauză temele unul de la altul, dacă n-au ajuns să 
și le scrie” (părinți ai copiilor din clasa a V-a, com. 2 Mai, jud. Constanța). „Petrecem mai mult 
timp împreună. (...) Sunt receptivă la problemele sale și îl încurajez permanent” (părinți ai 
copiilor din clasa a V-a, București). 

 Învățătorii și profesorii de gimnaziu s-au exprimat asupra modului în care părinții își pot 
susține copilul în acest proces de trecere și au semnalat aceleași aspecte, ca fiind foarte 
importante. Ei au detaliat în plus și modalități concrete din care transpare „grija pentru copil” 
sau faptul că părinții „se ocupă” de cel mic: petrec mult timp (de calitate!) cu copiii, comunică 
mult și deschis cu cei mici, în general le stimulează dorința de a comunica, de a afla lucruri noi, îi 
pun să citească, au așteptări realiste de la copii și le comunică aceste așteptări, le sunt alături în 
ceea ce întreprind, nu îi presează cu pretenții exagerate. Părinții ar trebui, în opinia cadrelor 
didactice, să nu se centreze atât de mult pe note, să-i încurajeze pe copii, indiferent de 
performanțele acestora. 

În special, profesorii consideră – pe baza unor experiențe anterioare – că este foarte 
important ca părinții să aibă o atitudine pozitivă față de cadrele didactice, față de școală și față 
de învățare. Aceasta implică: să manifeste chiar ei respect față de cadrele didactice, să nu-i 
vorbească de rău pe profesori de față cu copilul, să mențină o legătură strânsă cu școala, cu 
dirigintele și profesorii copilului, comunicând periodic cu aceștia despre comportamentul, 
dificultățile și performanțele școlare ale copilului.  

„Menținem tot timpul legătura cu doamna dirigintă: venim la consultații, la ședințele cu 
părinții. Sunt însă și unii părinți ai copiilor din clasa unde e fiul meu, pe care nu-i cunosc, 
deoarece nu vin nici la consultații, nici la ședințe. Acolo sunt cele mai multe probleme” (părinți ai 
copiilor din clasa a V-a, București). 
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În plus, date fiind noile realități școlare, în care profesorii nu mai ajung să acopere toate 
atribuțiile învățătoarei, părinții trebuie – în opinia cadrelor didactice, dar și a unora dintre părinți 
– să-și susțină propriul copil în învățare: ei trebuie să-i stabilească copilului un program de 
lucru, pe care să-l și supravegheze apoi, trebuie să-i verifice copilului temele (activitate pe care 
în școala primară o făcea învățătoarea, dar pe care profesorii adesea nu o mai pot asigura!), 
trebuie să-l ajute la învățarea lecțiilor, explicându-i anumiți termeni, pe care poate nu i-a înțeles, 
trebuie să insiste asupra unor competențe insuficient de bine dezvoltate, exersând în plus cu 
copiii acasă (înțelegerea corectă a textelor din manual, rezolvarea mai rapidă a exercițiilor etc.), 
trebuie să verifice rezultatele școlare ale copiilor.  

„Îl controlăm la lecții, îi dăm explicații suplimentare – nu zilnic, doar din când în când, în 
funcție de timpul pe care îl avem. (...) Îl punem să lucreze suplimentar la română și matematică. 
(...) Îl ascultăm tot timpul la lecții, la istorie, la geografie, la materiile noi, mai ales la franceză. 
(...) Când învață și are rezultate bune, îi răsplătim efortul oferindu-i mici recompense: o activitate 
care îi face plăcere, din când în când o excursie la final de săptămână, mai rar recompense 
materiale” (părinți ai copiilor din clasa a V-a, București). „Îl ajut să-și facă un program de lucru, 
facem temele împreună, îl pun să facă lecții suplimentare, i-am redus numărul activităților din 
afara școlii. (...) Are o oră de culcare rezonabilă” (părinți ai copiilor din clasa a V-a, București).  

În cazul apariției unor probleme sau dificultăți majore, părinții vorbesc între ei și cu colegii 
copilului, apelează la ajutorul profesorului diriginte sau al consilierului școlii. Lucrul în rețea și 
colaborarea rămân însă puțin valorizate, iar efortul de facilitare a integrării copiilor în ciclul 
gimnazial este mai degrabă unul propriu fiecărui actor în parte, puternic influențat și limitat de 
realități concrete, individuale.  

Apelul la specialist este adesea inițiat de cadrele didactice, dar respins de către părinți; 
învățătorii colaborează în general bine între ei, dar nu atât de bine cu profesorii; profesorii au 
deseori nemulțumiri legate de comunicarea și colaborarea cu părinții; părinții constată o 
îndepărtare a copiilor de familie și orientarea acestora către congeneri... În aceste condiții nu 
este surprinzător că eforturile din partea tuturor actorilor educaționali implicați, deși susținute, 
nu sunt mereu convergente și nu au, ca atare, mereu eficiența dorită.  

3. Căi de adaptare a copilului la trecerea în ciclul gimnazial 

Primele săptămâni din clasa a V-a sunt foarte importante pentru elevi, dar nu neapărat 
hotărâtoare. Există o trecere în trepte sau o sinusoidă în formarea „meseriei de elev” de 
gimnaziu, dincolo de etichetele sau stereotipurile despre un elev sau altul. Statutul său poate să 
sufere mutaţii bruşte sau contrare direcţiei de pornire. Numai urmărit în timp, în raport cu 
anumiţi indici, se poate afirma cât de solidă este integrarea unui copil în viaţa şcolară. 

Noi am luat în considerare intervalul iniţial de adaptare, cel care-l priveşte pe elevul 
debutant în gimnaziu, precum şi sprijinul acordat (sau care ar trebui să i se acorde acestuia) în 
primele săptămâni de şcoală.  

De aceea, fenomenul de adaptare priveşte aici doar necesitatea unui bun început, 
respectiv ratarea acestuia dintr-o mulţime de motive legate de pregătirea, apoi de sprijinirea 
elevului în vederea unei treceri fără bulversări la un nou ciclu de învăţământ. Asta înseamnă că 
n-am urmărit să asociem în mod direct percepţiile subiecţilor despre situaţia iniţială în care se 
găseşte elevul de clasa a V-a cu previziuni despre forme mai avansate de inadaptare, care pot 
conduce la eşec şcolar, ci doar cu nişte condiţii minim necesare pentru eventuala prevenire a 
acestuia (de exemplu, prin restrângerea formelor de manifestare a didactogeniilor). 

Vorbind de susţinerea elevului de clasa a V-a din partea profesorilor şi a părinţilor, ne 
referim în special la atitudini şi iniţiative ale acestora, bazate pe aprecierea feedbackului elevului 
la situaţii la care acesta a fost martor şi protagonist, situaţii care ţin de interacţiunea lui cu noua 
realitate şcolară. Opiniile adulţilor despre susţinerea/ sprijinirea elevului, despre ghidarea 
acestuia în „cursa cu obstacole” a începutului de gimnaziu oferă astfel ocazia de a surprinde 
câteva aspecte legate de experienţele elevului la şcoală şi în familie. Din această cauză, 
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întrebările adresate profesorilor şi părinţilor au un spectru larg de cuprindere, răspunsurile 
acestora în cadrul interviurilor baleind până la extreme, între stereotipie şi particularitate. De 
exemplu, referindu-ne la şcoală, este de ordinul evidenţei că, după ce elevul intră în clasa a V-a, 
adaptarea lui nu priveşte doar schimbările prilejuite de trecerea în ciclul gimnazial, ci şi contactul 
cu o întreagă cohortă de modificări şi probleme structurale ale sistemului de învăţământ 
preuniversitar. 

Pe de altă parte, dificultăţile de adaptare au şi determinări strict contextuale: 
„provocările” nu sunt aceleaşi în clasa zero, clasa a V-a sau a IX-a. Ele variază de la o şcoală sau 
zonă geografică la altă şcoală sau zonă. Mijloacele pedagogice utilizate în vederea adaptării 
copilului sunt dependente de persoanele care furnizează servicii de educaţie, de mediul familial, 
ca şi de decupajul din fluxul ritmurilor şcolare considerat a ridica probleme deosebite de 
acomodare cu un nou ciclu de învăţământ. 

Nu se poate pune semnul egal între integrare şi conformare (sau, mai rău, conformism) 
faţă de valorile şi normele şcolii. Integrarea este simultan/ alternativ adaptare şi asimilare. 
Exercitând o presiune constantă asupra factorilor mediului şcolar, elevii nu au cum să fie socotiţi 
doar un element pasiv; ei nu doar reacţionează la stimulii veniţi dinspre şcoală, dar şi contribuie 
la modificarea condiţiilor şi contextelor în care se află angrenaţi. Elevii se adaptează la cerinţele 
şcolii, clasei, profesorului, dar şi şcoala e obligată să se plieze pe specificul vârstei elevilor şi pe 
caracteristicile individuale ale acestora. 

În afară de asta, încă din debutul clasei a V-a, elevul face relativ repede cunoştinţă cu o 
sumă de practici, rutine şi rituri şcolare; sunt tipare sau patternuri amestecate însă cu solicitări, 
gesturi şi comportamente care au o doză de imprevizibil, de inedit în raport cu reperele deja 
descoperite. Elevul se integrează şi prin discriminarea între tipare şi imprevizibilul situaţiilor 
şcolare, ca şi între normativitate şi marja de abatere tolerabilă faţă de aceasta. 

3. 1. Trecerea în clasa a V-a 

Răspunsurile copiilor la întrebarea: „Cum vi s-a părut trecerea în clasa a V-a (ce vă place şi 
ce nu)?” au relevat unele aspecte privind acomodarea lor. 

3.1.1. Aprecieri de ansamblu ale elevilor despre acomodarea lor cu clasa a V-a 

Atitudinile şi motivaţiile faţă de factorii de care depinde acomodarea la cerinţele şcolii 
gimnaziale sunt deseori ambivalente de la un elev sau altul, de la o clasa/ şcoală la altă clasă/ 
şcoală. Acelaşi factor (evoluţia elevului însuşi sau colectivul de elevi din care face parte, materiile 
sau calitatea predării etc.) poate fi conotat pozitiv sau negativ de către elevii intraţi în clasa a 
V-a, iar aprecierile acestora se nuanţează prin luarea în considerare a componentelor mai 
multor factori. Opiniile de ansamblu ale elevilor despre recenta trecere în ciclul gimnazial 
cuprind o gamă largă de judecăţi, situate între cele tranşant antinomice. Unora dintre elevi 
trecere în clasa a V-a li s-a părut „uşoară”, „frumoasă”, „plăcută”, „un început bun”. Ceea ce nu 
înseamnă că totul a fost facil, lipsit de emoţii: „Începerea clasei mi s-a părut normală, dar am 
avut şi emoţii” – declară un copil. Un elev caracterizează etapa de acomodare la clasa a V-a 
drept „palpitantă”, în timp ce alţi elevi caracterizează astfel rezultatul depăşirii dificultăţilor de 
integrare: „Acum încep să mă obişnuiesc”. Sau: „La început m-am speriat. Dar cu timpul m-am 
acomodat şi a început să-mi placă”. 

Spre deosebire de impresiile acestea, există destui elevi pentru care începerea gimnaziului 
este în general dificilă, grea, foarte grea. Chiar şi când lucrurile au debutat sub bune auspicii: 
„Începutul a fost uşor, dar a devenit greu pe parcurs”. Sau: „La început (trecerea) mi s-a părut 
uşoară, apoi am trecut la lucruri mai dificile”. Însă trecută cu bine perioada de început, uneori 
problemele nu dispar: „Mie mi se pare mai grea continuarea; începutul a fost simplu şi ne-au 
lăsat să ne acomodăm”. 
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În concluzie, începerea clasei a V-a a fost uşoară/grea ori a evaluat de la dificil la uşor sau 
invers. La o parte dintre elevi este vorba, prin urmare, de o evoluţie conştientizată de subiecţii 
intervievaţi, de o mică sinusoidă cu final mai degrabă pozitiv. Răspunsul sintetic sau deviza la 
care ar adera mulţi dintre elevii cu care s-a stat de vorbă ar putea fi propoziţia emisă de unul 
dintre ei: „Este şi plăcut şi greu”. 

Factori şi condiţii care facilitează integrarea elevilor în clasa a V-a 

Am apreciat condițiile de facilitare a integrării în funcție de ceea ce elevilor „le place”. 
a) Dezvoltarea copilului – privită în raport cu lumea adulţilor/ părinţilor 

Copiii se simt mai maturi, mai independenţi şi mai responsabili odată cu trecerea la alt 
nivel de şcolarizare: „Cel mai bun lucru este că m-am maturizat, că sunt mai responsabil”. 
Afirmaţie întărită de un alt elev: „Simţim că avem mai multă libertate. Părinţii au mai multă 
încredere în noi. Suntem mai deschişi, mai îndrăzneţi”. 
b) Colectivul clasei, colegii 

Pentru unii dintre elevi este important că s-a păstrat colectivul (sau măcar nucleul) clasei. 
Pentru astfel de elevi, păstrarea colectivului reprezintă o condiţie, o circumstanţă solidă pentru 
tot ce priveşte procesul adaptării: începerea anului şcolar a fost „şi grea şi uşoară; grea că 
ne-am despărţit de doamna învăţătoare, şi uşoară că suntem majoritatea aşa din clasa I” 
(dintr-un interviu cu un elev dintr-o şcoală rurală, judeţul Prahova). 

Dimpotrivă, pentru alţi elevi tocmai intrarea într-un nou colectiv (când elevul a schimbat 
şcoala) sau venirea de noi colegi poate reprezenta prilejul unei mai bune adaptări la trecerea în 
ciclul gimnazial. Pot fi elevi care acordă importanţă noutăţii, varietăţii (colegi noi, profesori noi, 
materii noi) – indiciu al capacităţii elevului de a se integra relativ uşor în noua clasă de elevi sau 
într-un microgrup al clasei în care elevul se simte acceptat şi valorizat, respectiv indiciu al venirii 
în clasă de elevi cu care subiectul ajunge în relaţii bune, de prietenie. 
c) Profesorul – competenţe psihoafective şi psihopedagogice 

Dacă în relatările despre deficienţele şi dificultăţile întâmpinate la şcoală elevii se 
orientează spre mai multe aspecte (la fel cum procedează în privinţa propunerilor de 
îmbunătăţire a vieţii lor de şcolari), în cazul a ceea ce le place în clasa a V-a ei se centrează pe 
problematica prestaţiei profesorului. De figura profesorului se leagă, direct sau indirect, mai 
toate căile unei bune acomodări a şcolarului la exigenţele gimnaziului. Atitudinile, experienţele 
şi motivaţiile sale reflectă gradul covârşitor în care adaptarea la diverse situaţii şcolare 
presupune un comportament adaptativ faţă de cadrele didactice. De regulă, când elevii fac 
aprecieri pozitive despre obiectele de studiu, sistemul de evaluare şi modul de învăţare, acestea 
trebuie văzute drept ecouri la referirile favorabile despre profesori şi diriginţi. 

Elevii se bucură când au profesori „înţelegători”, suportivi şi care îi ajută să înveţe uşor. 
Sunt acei profesori care fac lecţiile interesante, când elevii învaţă dar se şi „distrează”: „Îmi place 
şi ora de muzică – cântăm, ne distrăm, avem şi un cor al şcolii”. Faptul că elevii se pot simţi bine 
la orele de educaţie muzicală nu înseamnă că lucrul acesta este neapărat obligatoriu să se 
întâmple la dexterităţi. Există clase unde, de exemplu, a face educaţie fizică le pare elevilor un 
chin spartan. 

Profesorii pe care şcolarii îi apreciază foarte mult sunt cei „buni”, indulgenţi, toleranţi: „Ne 
iartă când nu ştim, când nu avem tema făcută”. Sunt acei profesori care nu doar că nu-i 
sancţionează imediat pe cei care n-au învăţat, dar care şi dau note mai mari, de încurajare, celor 
care măcar se străduiesc, dau dovadă de bunăvoinţă (nota ca stimulent): „Toţi profesorii ne mai 
dau şanse. Unii profesori dau note mai mari unor copii care nu ştiu prea bine, doar ca să-i 
încurajeze” (elevi, Bucureşti).  

Dar elevii observă în acelaşi timp că bunătatea nu-i de ajuns pentru o lecţie reuşită (cum 
nu e de ajuns nici măcar competenţa culturală a dascălului). Fie pentru că profesorul nu poate 
stăpânii clasa (ar fi nevoie de aplicarea unui management al comportamentului clasei): „Copiii 
nu-i ascultă şi fac gălăgie”. Sau: „Cea de acum predă foarte bine, e calmă, dar nu ne 
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stăpâneşte.(…) E o profesoară bună, dar mulţi copii profită de bunătatea ei” (interviu cu un elev 
din judeţul Constanţa); fie că e vorba de o clasă cu elevi ce pot fi motivaţi şi implicaţi mai greu în 
scenariul predării şi învăţării: „Noi suntem cea mai proastă clasă… aşa ne-au spus ei”. 

O raţiune pentru care profesorul place elevilor este şi aceea că profesorul îi ajută pe elevi 
să se evidenţieze: „Îmi plac profesoarele de matematică, română, engleză, istorie, desen şi 
spaniolă deoarece mă cunosc bine, că răspund des la ore” (elev, Bucureşti). Chiar imaginea pe 
care un cadru didactic şi-a făcut-o despre un elev şi pe care i-a transmis-o acestuia, ca printr-un 
efect Pygmalion, poate constitui un imbold pentru elev de a depăşi greutăţile inerente ce apar la 
intrarea în gimnaziu. Acest cadru didactic poate fi însăşi doamna învăţătoare, când aceasta este 
considerată emblema unui paradis pierdut şi apoi regăsit al şcolii primare: „Când suntem presaţi, 
avem mult de învăţat, mă gândesc ce bine era într-a patra. Acest lucru îmi dă puterea să nu-i 
dezamăgesc pe domnul învăţător, pe doamna învăţătoare, să trec peste greutăţile din clasa a 
V-a” (elev, Prahova). 

În afară de diverşi profesori, elevii remarcă rolul dirigintelui, în care se reflectă cel mai 
bine însuşirile cadrului didactic suportiv („doamna dirigintă ne ajută”), şi afirmă că agreează ora 
de dirigenţie. Aceasta le oferă ocazia de a vorbi despre problemele clasei şi ale elevilor, inclusiv 
despre comportamentul elevilor problemă.  

În sfârşit, elevilor le place în mod deosebit că au mai mulţi profesori, diferiţi ca preferinţe, 
stiluri de predare, căci poţi învăţa de la fiecare altceva. În fond, elevii deschişi spre varietatea 
profesorilor şi materiilor sunt conştienţi că varietatea aceasta poate oferi oricărui elev ocazia să 
se afirme prin cunoştinţe sau aptitudini, la şcoală, ca şi în diverse concursuri, olimpiade. Un elev 
de la o şcoală din judeţul Timiş face o constatare care pare neutră: „Avem mai mulţi profesori şi 
trebuie să ţii cont de preferinţele şi de stilurile fiecăruia”. Simplu fapt că elevul este conştient de 
această realitate este, pentru el, o punere în gardă, ceva ce îl obligă implicit. În afară de asta, 
varietatea nu este doar o cale spre multiplicarea cunoştinţelor, ci şi spre cunoaşterea mai multor 
tipuri de personalitate: „Este emoţionant să descoperi cum este fiecare”. 

O schemă simplificată a însuşirilor cadrului didactic care facilitează o bună acomodare a 
elevilor cu specificul ciclului gimnazial poate fi redată prin gruparea lor în trei categorii de 
competenţe. 

Competenţe psihoafective şi de comunicare ale profesorilor care: 

 sunt „buni”: blânzi, înţelegători (toleranţi; indulgenţi în notare); respectă elevii şi vorbesc 
frumos cu ei; 

 sunt „calmi, răbdători”; 

 glumesc, sunt amuzanţi (copiii au oricând nevoie de un ingredient de umor din partea 
adulţilor); 

 îi ajută pe elevi să se afirme; 

 ştiu să-i incite pe elevi cu promiterea de recompense pe gustul lor („Ne-a promis că ne aduce 
bunătăţi de mâncare … sper că se va întâmpla”). 

Competenţe psihopedagogice – sunt profesori care se remarcă prin: 

 calitatea demersului didactic: „Fac orele interesante”; „Când nu înţelegem ne explică”; „nu 
ne predau mult”; 

 transmiterea de cunoştinţe interesante, folositoare: „Ne învaţă lucruri interesante”; „Ne 
învaţă multe, ceva nou”; „Îmi place engleza pentru că învăţ o limbă străină, geografia pentru 
că aflu mai multe lucruri despre Pământ şi desenul pentru că pot deveni o pictoriţă” (interviu 
Bucureşti). 

Competenţe de management al disciplinei la clasă: elevii se referă la profesorii care „fac 
linişte” şi stopează manifestările elevilor cu un comportament opoziţional. 

Factori şi condiţii care îngreunează integrarea elevilor în clasa a V-a 

Am apreciat aici dificultățile în funcție de ceea ce elevilor „nu le place”. 
a) Intrarea într-un colectiv nou 



97 

 

Există situaţii ale unor elevi care recunosc că au întâmpinat greutăţi la schimbarea 
colectivului clasei. Două exemple: „Am schimbat şcoala şi mi-a fost greu la început”. Aşadar, 
cauza dificultăţii o reprezintă un obstacol legat de acomodarea cu noua clasă, dar depăşită în 
scurt timp. „Am venit cu alţi colegi (dintr-o clasă care s-a desfiinţat) şi ne-a fost greu”. În acest al 
doilea exemplu, se observă că, deşi elevul a venit într-un nou colectiv împreună cu alţi colegi, 
acomodarea cu grupul–clasă poate să nu fie mai puţin anevoioasă. 
b) Interacţiunea dificilă cu elevii din clasele mai mari 

Riturile şcolii, de trecere, includ acte de agresare a elevilor de clasa a V-a. Violenţa pare la 
ea acasă în spaţiul şcolii. Ieşiţi din „alveola” clasei, mândri că au ajuns la gimnaziu, elevii păşesc 
pe culoarele şi în curtea şcolii pe un teritoriu necunoscut şi nu tocmai prietenos: „E rău pentru 
că cei mari îşi bat joc, te iau peste picior”. Din motiv de relaxare, pauza devine momentul 
sesizării părţii hâde, contondente a şcolii: „Nu-mi place în pauză. Cei de-a VIII-a ne necăjesc (mai 
ne înjură, mai intră şi în timpul orei – scriu pe tablă, ei se consideră «şefi»). Avem colege cu 
prietene într-a VIII-a, care ne bat …” (elevă, Prahova). Nici în şcoli din Bucureşti lucrurile nu sunt 
mai roze: „Nu-mi place că unii sunt agresivi, se iau de noi, ne ameninţă, ne împing”. Învăţarea 
socială la şcoală între grupuri de vârste diferite găseşte şcoala într-o stare de blocaj. Fără un 
proiect de sprijin educativ, socializarea şcolară are secvenţe, neperturbate, de legea junglei: „În 
primele zile – spune un elev – pe băieţi îi luau pe sus, îi duceau la ei în clasă şi îi băteau”. „Poate 
că şi ei (cei mari) – adaugă acelaşi băiat – au primit bătaie la rândul lor” (elev, Constanţa).  

Filmul relatărilor despre violenţă intra muros cuprinde două episoade principale: elevii 
mai mari îi terorizează pe cei mici intrând peste ei în clasă şi producând dezordine şi nelinişte; îi 
„vânează” pe cei mici în pauză şi, sub pretextul că le-au „încălcat” teritoriul, le administrează 
câte o corecţie. De fapt, avertizaţi de ce li se poate întâmpla, elevilor din primul an de gimnaziu 
nici nu le trece prin cap să intre în clasele celor mai mari („că, dacă intrăm, nu mai ieşim cu 
picioarele întregi de acolo”). 
c) Profesorul 

Atitudinea profesorului este importantă pentru acomodarea copilului, indiferent dacă 
profesorul conştientizează (pe deplin) sau nu impactul atitudinii lui. 
Despre relaţia profesor-elevi (în general) 

Elevii constată că unii profesori „ţipă şi vorbesc urât”, „ne fac morală tot timpul, ne spun 
că suntem răi”, „nu ne lasă să venim cum vrem noi îmbrăcaţi”. În timpul relativ scurt de la 
începerea anului şcolar, cadrele didactice încă nu au ajuns să-i cunoască bine pe elevi: „Nu-mi 
place: nu mai avem acelaşi rost. Suntem mai mulţi, dar nu ne mai cunosc aşa de bine”. Ceea ce s-
ar putea înţelege şi în acest mod: deşi ar putea să existe o cunoaştere cumulativă despre un 
anumit elev, totuşi cunoaşterea acestuia este încă firavă, incertă, ca şi locul care i se rezervă 
elevului în economia clasei. Elevul solicită vizibilitate, un drept la recunoaştere. 

Elevii din unele şcoli se plâng că profesorii intră la clasă din timpul pauzei. Elevii din alte 
şcoli sunt neplăcuţi impresionaţi că „profesorii vin târziu din pauză şi băieţii se bat”. Sunt cadre 
didactice dând dovadă de o anumită lentoare în mergerea la clasă. De unde contribuţia 
involuntară a unora dintre cadrele didactice la crearea dezordinii şi a unui climat nefavorabil 
educaţiei şi derulării lecţiei. Interesaţi să-şi ţină lecţia, profesorii neglijează câteodată alegerea 
unei abordări adecvate faţă de elevii cu CES: „Nimeni nu mai ţine cont că avem un copil cu 
handicap în clasă”. Un alt subiect din aceeaşi clasă nuanţează: „Unii profesori ţin cont, alţii nu. 
Copiii însă sunt foarte răi, îl scuipă, îl bat, i-au rupt mâna” (elev, Constanţa). Problema principală 
nu este că profesorul, din grabă sau lipsa mijloacelor adecvate, s-ar face oarecum culpabil, ci 
faptul că tendinţa elevilor, de a-l desemna pe elevul în cauză drept ţap ispăşitor (recurgerea la 
bullying), poate fi întărită de cadrul didactic, deşi fără voia acestuia. 
Despre competenţele psihopedagogice ale profesorului 

Există cadre didactice, la unele materii, care nu vin cu explicaţii, ci se rezumă să-i pună pe 
elevi să copieze ce este scris pe tablă. Predarea poate lua forma de dictare-fluviu de pe tablă: 
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„Unii profesori scriu cinci table, şterg şi iar scriu, indiferent dacă dacă nu-i putem urmări” (elev, 
Bucureşti).  

Profesorii în cauză scriu mult şi repede; elevii nu pot ţine pasul cu aceştia. Apare o caznă a 
luării notiţelor (copiere de pe tablă; simplă dicatare). „Profesoul face acelaşi lucru”, se intră 
într-o mecanică înăbuşitoare a lecţiei: „Nu-mi place că la educaţia tehnologică mai mult scriem. 
Cu doamna învăţătoare făceam multe activităţi ingenioase” (elev, Dolj). Profesorii sunt mult mai 
exigenţi decât cadrele didactice din primar („te iau mai din scurt”) şi, pe alocuri, chiar foarte 
exigenţi. Părerea elevilor este că exigenţele sunt exagerate. Un şcolar se explică: profesoara de 
franceză „ne-a dat dintr-odată prea greu, la niverlul celor care fac meditaţii. Doamna nu vrea să 
înţeleagă că doar cei care au făcut suplimentar ştiu” (elev, Bucureşti). Există profesori părtinitori 
(„profesorii nu sunt aşa de imparţiali”), care dau „teme foarte multe” sau cantonaţi în 
monodisciplinaritate („fiecare profesor este interesat doar de materia lui”). Uneori, carenţele 
didactice ies aşa de mult în evidenţă, încât soluţia cea mai bună ar fi mutarea la o şcoală din altă 
localitate. Dar sunt şi copii care nu şi-au cristalizat deja o opinie: „Unii profesori nu mi-au lăsat 
vreo impresie”. Nu-şi dau încă seama ce vrea profesorul, acesta nu uzează de „trucuri” 
pedagogice sau nu dispune de carismă – cauzele pot fi diverse. 

Enumerate schematic, actele şi atributele cadrelor didactice neconvenabile elevilor se 
referă la două mari domenii de competenţă. 

Competenţe psihoafective şi de comunicare ale profesorilor care: 

 încă nu-i cunosc bine pe elevi; 

 îi ceartă mereu pe elevi („fac morală tot timpul”), ţipă la elevi, le vorbesc „aspru”, „urât”, îi 
jignesc; 

 „sunt prea serioşi”; 

 întârzie să intre la oră; dovedesc inabilitate în relaţia cu elevii cu probleme speciale etc. 
Competenţe psihopedagogice ale profesorilor care: 

 intră într-o mecanică a lecţiei înăbuşitoare, fără orizont; 

 au pretenţii exagerate, sunt prea exigenţi; 

 sunt părtinitori; 

 „dau mult de scris”; 

 se limitează la o viziune monodiciplinară. 
d) Procesul de învăţare şi evaluare 

În clasa a V-a efortul de învăţare creşte substanţial. Programul este foarte încărcat, 
materii, precum matematica, prezintă nivel de dificultate crescut; altele sunt „aride” şi fără 
utilitate. Când subiectul spune despre tehnologie că nu-i place, pe lângă probabila lipsă de 
transfer afectiv de la profesor la materie, există şi handicapul disciplinei predate. 

Elevul oscilează între un surplus de energie, disponibil mai ales pentru „Şcoala, altfel” şi 
pentru activităţi extraşcolare, şi senzaţia (prematură) de oboseală, epuizare şi stres. Cum poate 
fi ţinută balanţa – este o întrebare. Căci profesorul vrea totul de la toţi: „fiecare ne cere să 
învăţăm din răspunteri la materia pe care o predă; or, dacă am face aşa, n-am mai avea timp 
pentru celelalte” (elev, Bucureşti). E clar că problema investirii de efort rămâne nerezolvată câtă 
vreme fiecare profesor continuă să funcţioneze ca o monadă. 

Profesorii au pretenţii, dar şi părinţii au pretenţii mai mari ca înainte. Numai un copil cu o 
judecată mai matură se poate descurca: „Când apar mai multe pretenţii, exigenţe, eu iau 
hotărârea pe care o cred eu că e cea mai bună” (elev, Prahova). 

Elevii dau extemporale, un supliciu pentru unii, descoperă testomania („ne dă mereu 
teste”) şi sunt stresaţi la gândul că vor da teză. Constată că pot primi note „foarte mici” şi 
inexorabilul produs prin trecerea notei în catalog. Elevul trebuie să ţină cont de regula 
penalizării instituite de cadrul didactic: „la trei teme nefăcute ne dă 4”. 
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3.1.2. Coeziunea colectivului 

Răspunsurile copiilor la întrebarea: „Cei mai mulţi colegi sunt noi sau v-au fost colegi şi 
înainte? V-aţi făcut prieteni printre colegii noi? (Dacă aţi avea o problemă/ un secret, aţi vorbi cu 
cineva dintre colegii tăi? Dar dintre profesori?)” ne-au adus unele lămuriri. 

Percepţia elevilor asupre relaţiilor intraclasă 

În privinţa coeziunii colectivului şi a relaţiilor de prietenie dintre elevii aceleiaşi clase, în 
interviuri sunt semnalate mai multe situaţii. 
a) Adultul ca factor coeziv 

Majoritatea colegilor dintr-o clasă sunt noi şi elevii s-au împrietenit repede între ei, sunt 
uniţi. Rolul dirigintelui este în acest caz primordial: „Doamna dirigintă ne-a ajutat să ne 
împrietenim, să povestim despre noi”. Abilităţile sociale şi tendinţa de integrare sunt susţinute şi 
prin menţinerea legăturilor cu vechii colegi, aflaţi acum la clasele paralele. Sau sunt sprijinite 
prin faptul că elevii care sunt acum colegi de clasă erau înainte la clase paralele, dar s-au 
împrietenit îm primar mergând împreună în excursii. Aşadar, contează că elevii se cunosc de la 
grădiniţă sau din ciclul primar. 

 
b)  Nouveniții 

Doar unii dintre colegii de clasă sunt noi, mai mulţi elevi declară că şi-au făcut prieteni noi, 
dar unitatea colectivului are de suferit. Elevii simt că nu mai fac parte dintr-o clasă-monolit, ca 
înainte. Ei îşi dezvoltă personalitatea, devin mai „individualişti”, iar relaţiile dintre elevi se 
restructurează în funcţie de evoluţia personalităţii acestora. Elevii intervievaţi, care fac parte din 
această a doua categorie, percep şi resimt reversul procesului de maturizare: „Din punct de 
vedere al colectivului, era mai bine înainte, eram mai uniţi, acum unii au mai multe feţe”. Sau: 
„Unii dintre colegi s-au schimbat în rău. Înainte exista mai multă încredere între colegi” (elevi, 
Timiş). 
c) Colectiv neschimbat 

Situaţia inversă celei prezente mai sus: colectivul clasei s-a păstrat aproape neschimbat, 
iar colegii se simt ca „într-o familie”. Conflictele s-au diminuat mult faţă de perioada şcolii 
primare. Cu unii colegi, elevii intervievaţi nu se simt prea bine deoarece sunt colegi „gălăgioşi” şi 
fiindcă – spun elevii chestionaţi – „ne ceartă profesoarele din cauza lor”.  

Când colectivul clasei s-a păstrat şi coeziunea acestuia este însemnată, atunci ies mai mult 
în relief colegii noi şi „năzdrăvani”: „Avem câţiva colegi noi de la o clasă de năzdrăvani, ei ne 
strică şi pe noi”. Lucrul este cu atât mai valabil când noii colegi sunt elevi repetenţi: „Colegii mei 
au învăţat de la ei toate prostiile”. Se produce un fenomen de contagiune în sânul clasei. Din 
cauza unor astfel de colegi (dar nu numai din pricina acestora), copiii ajung să manevreze un 
limbaj slobod sau scabros, afirmare a unei „libertăţi” în momente când cenzura adulţilor nu 
poate interveni decât prin intermediul mustrării de cuget: „Ne este puţin cam ruşine că spunem 
lucrurile rele, care nu ne plac”. 

Elevii recunosc că există şi colegi tiranizaţi, dintre aceia având un handicap sau provenind 
din familii sărace, şi care ajung să joace rolul de ţap ispăşitor: „Avem o fată în clasă care are mai 
mulţi fraţi mai mici decât ea. Are probleme finaciare şi nu vorbeşte cu copiii din clasă ca să nu 
râdă de ea. Cei răi râd de ea, îi iau ghiozdanul, o jignesc. A avut păduchi şi de aceea râd de ea. 
Cam toţi am făcut aşa în clasa a IV-a” (elev, Constanţa). 

Despre problemele sau secretele lor elevii discută în primul rând cu elevii de acelaşi sex, 
urmându-se logica înprietenirii. Prietenia apare mai întâi între băieţi şi între fete în mod separat, 
în vreme ce „între fete şi băieţi prietenii există spre sfârşitul anului”. Fetele nu se confesează de 
regulă băieţilor (căci „băieţii sunt răi cu noi”). Vorbesc despre problemele lor cu prietene din 
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clasa lor, cu părinţii şi diriginta. O informează pe dirigintă despre ce se întâmplă în clasă, despre 
lucrurile neplăcute şi timpul liber; îi cer sfatul. 

Băieţii nu se confesează fetelor, nu le-ar spune un secret: „Nu l-aş spune fetelor, pentru că 
ştiu ce repede ar fi cunoscut de toată lumea”. Profesorilor le-ar vorbi doar despre lucruri 
secundare: „N-aş spune vreunui profesor secretul meu decât dacă ar fi ceva mai puţin important, 
nu ceva legat de familie, de exemplu că a murit cineva. Pentru că ar râde de mine dacă am făcut 
o prostie” (elev, Bucureşti). 

Percepția copiilor despre noua viață școlară – influenţarea/influenţa acesteia 

Două observaţii pot fi făcute în legătură cu percepţiile copiilor despre intrarea în noua lor 
viaţă şcolară. Una vizează abordarea de către profesori şi părinţi a acestui spectru sumbru al 
tezei – realitate viitoare dar şi realitate deja prezentă din punct de vedere psihologic. Sprijinul de 
ordin mental din partea adulţilor se transformă în pregătire a elevilor pentru atingerea unui 
obiectiv bine fixat. Cealaltă observaţie se referă la posibilităţile de adaptare ale elevilor din 
perspectiva anvergurii pe care o au enunţurile formulate de aceştia. 
a) Teza şi „filosofia” evaluării 

Intrarea în clasa a V-a e şi debutul pregătirii pentru rezultatele promiţătoare la teză (copiii 
simt că imaginea de sine/ stima de sine va depinde mult de acest factor). Informarea şi 
pregătirea psihologică a elevilor şi părinţilor în vederea tezelor îi face, cel puţin pe unii dintre 
aceştia, reticenţi sau tensionaţi vizavi de viitorul apropriat. Există elevi cărora le displace nu ce 
se întâmplă în prezent la şcoală, ci mai ales ceea ce va urma inevitabil. Tactul dirigintelui 
contează aici foarte mult: elevii vor înţelege că, prin teze, se obiectivează mai clar învăţarea lor 
(este „momentul adevărului”) şi că, în subsidiar, în lumea adulţilor există un mecanism de 
evaluare şi ierarhizare a rezultatelor muncii intelectuale (aşadar, că există o concurenţă între 
membrii societăţii). În acelaţi timp, ei pot fi ajutaţi să înţeleagă că teza nu e un capăt de drum, ci 
punctul intermediar al unui proces de învăţare. Această privire de perspectivă asupra 
mecanismului de evaluare nu vine să falsifice realitatea (concurenţa dintre membrii societăţii 
poate fi acerbă şi uneori nedreaptă; rezultatul la teză poate avea efecte devastatoare asupra 
unor elevi), ci să ofere suport pentru o abordare cât de cât echilibrată a viitoarelor provocări ale 
şcolii (şi nu numai). Dar pentru ca mesajul acesta să-şi atingă ţinta, cadrul didactic are nevoie să 
fi asimilat el însuşi, de o manieră proprie, o mică „filosofie” a evaluării (extrasă din teoria şi 
practica domeniului curricular). 
b) Spiritul de observaţie al elevilor şi adaptarea 

Elevii percep ce se schimbă la colegii lor în atitudini şi comportament, dar şi discrepanţa 
dintre autoritatea epistemică şi cea deontică a unor cadre didactice. Acest simţ critic faţă de 
realitatea şcolară poate contribui la integrarea lor. Deseori, elevii dovedesc directitate şi 
capacitate de obiectivare în legătură cu aspecte ale vieţii şcoalre ce pot rămâne ascunse 
profesorilor sau din care aceştia nu văd decât vârful aisbergului, atunci când nu ignoră pur şi 
simplu voit realităţi deranjante, ce mănâncă timp şi nervi spre a le înfrunta. 

3.2. Sprijinul acordat copilului de către profesori şi părinţi 

Întrebarea: „Cum îi sprijiniţi dvs. pe elevi pentru a se acomoda cu clasa a V-a?” ne-a dus la 
înțelegerea mai multor aspecte privind acomodarea elevilor. 

3.2.1. Sprijinul din partea profesorilor  

Din răspunsurile cadrelor didactice la această întrebare se poate alcătui o listă a formelor 
de sprijinire a elevilor în scopul unei adaptări a acestora cât mai uşoare, mai rapide la aşteptările 
cadrelor didactice, la cerinţele şcolii gimnaziale. Dintre modalităţile care facilitează acomodarea 
cu clasa a V-a nu pot să lipsească, singure sau combinate, cele enumerate mai jos, ordonate 
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după trei criterii: iniţiativele dirigintelui; competenţele psihoafective şi morale ale cadrelor 
didactice; competenţe psihopedagogice ale acestora. 

a) Preocupări, iniţiative preponderent ale dirigintelui: 

 crearea de aşteptări/ imagini pozitive despre gimnaziu (1); 

 preocuparea de a-i ajuta pe elevi, unde este cazul. să se cunoască şi să se aproprie unii de 
alţii (2); 

 preocuparea de a fi cât mai des în mijlocul elevilor; monitorizarea clasei (3); 

 discuţii despre regulile de comportare la şcoală, despre responsabilităţile elevilor (4); 

 discuţii pe subiecte de interes pentru elevi sau despre subiecte noi, neînţelese de ei; despre 
problemele circumstanţiale ale clasei; explicaţii şi sfaturi cu privire la depăşierea dificultăţilor 
de adaptare; rezolvarea conflictelor dintre elevi (5).  

b) Atitudini şi competenţe psihoafective şi morale ale cadrelor didactice: 

 atitudine pozitivă şi de respect faţă de elevi: deschidere, disponibilitate faţă de elevi; dialog, 
ascultare şi empatie; crearea unei „atmosfere calde, apropiate”; încurajarea/ susţinerea 
morală şi aprecierea elevului (6); 

 înţelegere, toleranţă, răbdare, flexibilitate (7). 
c) Competenţe psihopedagogice  
Comportamentul didactic (incluzînd în mod implicit dar inteligent, prin utilizare de 

„metode ludice”, „jocuri didactice”, o pledoarie în favoarea faptului că şi noile materii sunt 
interesante) se referă la: 

 recapitularea materiei din clasa a IV-a; revenire periodică la noţiunile din ciclul primar (8); 

 explicarea noţiunilor pe înţelesul elevilor (simplificare); clarificarea aspectelor rămase 
nelămurite după predarea lecţiei; încurajarea elevilor să întrebe când nu ştiu, să solicite 
profesorului ajutorul; informaţii, explicaţii suplimentare despre sarcina de lucru ce trebuie 
realizată în clasă (9); 

 atenţia acordată managementului învăţării: a-i învăţa pe elevi cum să înveţe şi să-şi facă 
temele pentru acasă (10); 

 tehnici de muncă în echipă (11); 

 învăţarea individualizată (12); 

 lucrări, teme şi teze cu subiecte diferenţiate (13); 

 explicarea modului de notare (14); 

 indulgenţa în notare; amânarea notării (15); 

 adaptarea predării în cazul elevilor cu dificultăţi deosebite de învăţare şi implicare activă a 
acestora în activităţi curriculare şi extracurriculare; pregătire suplimentară, ore de 
recuperare pentru această categorie de elevi (16).  

d) După caz, cadrul didactic (mai ales dirigintele clasei) mai apelează şi la: 

 implicarea părinţilor (17); 

 consilierul/ psihologul şcolii (18); 

 activităţi extraşcolare (19). 
Exemple şi detalii din interviuri despre unele din aceste forme de sprijin. 

  Aşteptări pozitive despre gimnaziu (1) şi facilitarea cunoaşterii între elevi (2): „Le spun cât de 
frumos e în clasele V–VIII, că trebuie să se acomodeze şi să se cunoască unii cu alţii (jocuri de 
cunoaştere în primele ore)”; „Aşezarea copiilor în bancă în funcţie de cele două clase(...), 
pentru a-i face să se cunoască mai bine şi să se apropie” (copiii provin din două clase şi 
formează un colectiv dezbinat). 

  Monitorizarea clasei (3): „În fiecare pauză urc la ei şi verific ce fac”. 

  Facilitarea cunoaşterii între elevi (2), monitorizarea şi preocuparea de a fi cât mai des în 
mijlocul lor (3): „Trec în pauze pe la clasa unde sunt dirigintă şi îi întreb dacă au vreo 
problemă, dacă şi-au făcut temele. Vorbesc des şi cu ceilalţi profesori şi-i întreb despre copii, 
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cum se descurcă aceştia la ore. Săptămânal (vinerea) merg cu copiii în parc, la plimbare; ei se 
joacă, eu stau cu ei, vorbesc cu fetele”. 

  Discuţii despre regulile de comportare la şcoală (4): „Realizarea unor ore în care sunt 
prezentate şi discutate regulile de comportament, vorbim despre ce înseamnă să fii tolerant”. 

  Discuţii despre noutăţile din clasa a V-a (5): „Discutăm pe temele neînţelese – de exemplu, 
încă nu au înţeles ce este teza şi de ce trebuie dată, de aceea le-am explicat care este rolul 
acesteia, ponderea acesteia şi a lucrărilor în calcularea mediei semestriale”. 

  Rezolvarea conflictelor (5): „Le ascult cu atenţie plângerile, îi chem pe cei care au conflicte şi 
îi confrunt unii cu alţii, dându-le posibiltatea să-şi spună unul altuia nemulţumirile”. 

  Discuţii cu rol de susţinere psiho-morală (6): „Pentru ca elevul să dobândească încredere în 
sine, pentru ca elevii să simtă că şi profesorii pot fi ataşaţi de elevi – ca şi doamna 
învăţătoare”, Adică există profesori interesaţi să umple golul afectiv lăsat de despărţirea de 
învăţătoare. Se caută un fel de continuitate, de ştafetă psihoafectivă. 

  Stimularea, cultivarea părţii pozitive din personalitatea elevului (6): „Trebuie să căutăm 
latura pozitivă a personalităţii elevilor, să trecem de aspectele deranjante”. Această poziţie, 
care se poate dovedi realistă un anumit interval de timp, trimite la o tactică de compromis 
faţă de elevii care se lasă mai greu disciplinaţi şi susţinuţi (fie şi în mod necondiţionat) de 
către profesor.  

  Motivarea elevului, trezirea intereselui (6): „Caut să-i motivez prin recompense de un fel sau 
altul, să găseasc forme de stimulare şi captare a interesului”. 

  Atitudine tolerantă (7): „Sunt tolerantă, înţelegătoare o perioadă de timp”. 

  Reversul efectului scontat la relaţia de comunicare şi la străduinţa de a-i arată elevului că 
este ascultat, luat în seamă (6 şi 7): „Eu vorbesc cu ei, le spun. Dar nu are prea mare efect. 
Consecinţa este nota la purtare. Pe unii îi afectează, pe alţii nu. Trebuie o răbdare infinită cu 
ei, să le arăţi că îi asculţi. În astfel de cazuri şi noi ar trebui să fim consiliaţi, nu de fiecare dată 
ştiu cum să mă comport”. 

  Managementul învăţării (10): „Încerc să-i obişnuiesc cum să ia notiţe, să selecteze informaţia 
de care au nevoie”. 

  Învăţarea individualizată (12): „Sunt mai atentă la nevoile fiecărui copil în parte, insist asupra 
învăţării individualizate”. 

  Lucrări, teme cu subiecte diferenţiate (13): „Dau dictări, corectez caietele, temele, lucrări şi 
teze cu subiecte diferenţiate”. 

  Indulgenţa în notare (15). „Procedez la un gen de «discriminare pozitivă», fac anumite 
concesii pentru cei care nu pot prea mult, dar fac eforturi, au bunăvoinţă”. Exigenţele 
profesorului au în vedere sarcinile de lucru (natura şi nivelul acestora) şi evaluarea rezolvării 
acestora. Dar, desigur, intrarea treptată şi dinamică în rigorile, normele învăţării specifice 
gimnaziului presupune conştientizarea şi depăşirea de obstacole în rezolvarea sarcinilor de 
învăţare, care se pot conjuga, o perioadă de timp, în ciuda criteriilor recunoscute (gradul şi 
modul de rezolvare a sarcinilor, obiectivitatea aprecierii rezultatelor), cu indulgenţa, spiritul 
concesiv. 

 Atenţie acordată elevilor cu dificultăţi manifeste de învăţare (16): „Acord o atenţie mai mare 
elevilor cu dificultăţi deosebite, adaptez planificarea, modul de lucru, îi implic în activităţile 
din timpul orelor, dar şi în cele extracurriculare (concursuri, competiţii), având surprize 
plăcute, uneori descoperind calităţi ale acestora de care nici ei nu erau conştienţi şi 
scoţându-le în evidenţă, fapt care îi ajută”. Este vorba, între altele, de elevi care nu se pot 
concentra un timp mai îndelungat, care nu înţeleg cerinţele sarcinilor de lucru nici măcar 
explicate din nou, care nu primesc sprijin acasă, pentru că părinţii se simt depăşiţi, în fine, 
elevi care ar trebui să facă ore de recuperare dar n-au bagajul minim necesar de cunoştinţe 
pentru a putea parcurge materia. 
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 Facilitarea accesului la mijloace şi forme de expresie cultural-artistică pentru elevi, precum 
elevii romi, privaţi în familie de un capital sociocultural solid (16): „La cei care n-au posibilităţi 
şi acces la cultură, eu le trimit cărţi pe net, fac dramatizări cu ei, mergem la teatru…”. 

 Atenţie acordată elevilor cu nevoi speciale (16): „Curriculum adaptat pentru copiii cu ADHD, 
dar aceştia trebuie sprijiniţi de specialiştii în psihologie specială”. 

 Trimiterea cazurilor mai deosebite la psihologul şcolii – deşi, în ciuda explicaţiilor date de 
cadrul didactic părinţilor, rămâne, pentru majoritatea acestora, „impedimentul major al 
prejudecăţilor” (18). 

Enumerarea căilor prin care profesorii sprijină integrarea elevilor în clasa a V-a ridică 
întrebarea dacă modalităţile evocate au ca ţel expres integrarea sau se înscriu într-un continuum 
al activităţii curente a profesorilor. Răspunsul este că unele modalităţi sunt speciale, specifice, 
iar altele sunt numai forme ale modurilor generale de exercitare a profesiei. Diligenţele 
dirigintelui (a) pot fi considerate specifice ţelului integrării, ca şi o parte a demersurilor 
subsumate competenţelor psihopedagogice (c). În privinţa competenţelor psihoafective (şi 
morale), este vorba mai degrabă de accentele puse, de intenţiile puse în joc şi de modul în care 
educatorii înţeleg să le fructifice. De exemplu, este recomandabilă oricând o comunicare 
deschisă, empatică în relaţia profesor-elev. Abia în cazul în care acest tip de comunicare, 
utilizată ca o „tehnică” sau pur intuitiv, devine o sursă de intervenţie pedagogică, în chiar 
debutul clasei a V-a, se poate vorbi în mod expres de sprijin pentru integrare. 

Când lucrurile merg bine, părinţii văd în sprijinul acordat copiilor ceva natural, de la sine 
înţeles: „Profesorii şi-au făcut meseria, nu au făcut nimic special”. Văzute din interiorul breslei 
profesorilor, lucrurile stau ceva mai complicat. Unele cadre didactice afirmă că e o chestie de 
sistem: „Unii copii se adaptează, alţii, nu”. Se aude chiar şi vocea pesimistului: „Nu prea avem 
cum să-i ajutăm.” „Sistemul” ia, aici, înfăţişarea unei entităţi rigide, puţin ofertante. 

3.2.2. Sprijinul din partea părinţilor  

Părinții au răspuns la întrebarea: „Cum este ajutat copilul dvs. de către familie pentru 
integrarea mai uşoară în acest an şcolar?”. Iar sprijinul acordat de către părinţi copiilor pentru 
acomodarea cu clasa a V-a s-a exprimt în următoarele moduri: 

 discuţii despre şcoală; 

 sfaturi şi încurajări; 

 în privinţa lecţiilor: ajutor la lecţii şi verificarea învăţării, a facerii temelor; 

 punerea copilului să lucreze suplimentar; 

 sprijin financiar; 

 planificarea timpului/ organizarea programului copilului; 

 recompensarea pentru rezultatele şcolare; 

 ţinerea legăturii cu şcoala. 
De regulă, există un mic algoritm al operaţiei de sprijin din partea părinţilor: „(…) Cum vine 

de la şcoală îl întrebăm ce-a făcut în ziua respectivă, dimineaţa îl întrebăm dacă şi-a făcut 
lecţiile, dacă a avut dificultăţi, din când în când îi mai verificăm temele”. Discuţia dintre părinte şi 
copil se poate centra pe note, punctată fiind de sfaturi şi încurajări: „Fetiţa mea, care merge 
bine, a plâns două ore că a luat 8. «Lasă, mamă, că o să fie bine! Asta să fie un imbold pentru 
viitor. N-are nimic. Să te ambiţionezi să iei 10!»”. Discuţia girează în jurul notelor pentru că 
elevul vrea să se afirme prin note; dar şi din cauză că sistemul o cere: „Ştiţi de ce punem accent 
pe note? Pentru că mediile de la clasele V-VIII se vor însuma şi vor reprezenta 50% din ceea ce va 
fi luat în calcul la sfârşitul clasei a VIII-a”. 

Părinţii îşi sfătuiesc copiii să fie atenţi şi disciplinaţi („căci au interes să înveţe”). În cazul 
anumitor părinţi, pledoaria în favoarea respectării deciziilor profesorului se împleteşte cu 
sublinierea importanţei pe care o are diversitatea profesorilor şi a materiilor. Raportarea la 
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această diversitate este făcută fie pentru „a-l canaliza (pe copil) spre ceea ce-i place şi este 
înzestrat”, fie în scopul ca şcolarul să dea „o importanţă deosebită fiecărei materii”. 

Părinţii declară, nu rareori, că îl ajută pe copil la lecţii: îi explică problemele întâmpinate în 
rezolvarea temelor. Ei pot fi şi nişte secunzi ai profesorilor, nişte părinţi preceptori: „Am reluat 
lecţiile predate la unele discipline, adaptându-le şi explicându-le acasă”. I se poate furniza 
copilului şi un ajutor metodologic. Copilul este supravegheat la lecţii; zilnic, periodic sau 
sporadic se procedează la verificarea/ controlul lecţiilor, temelor. Conform celor spuse de mama 
unui elev de la o şcoală din Bucureşti, verificarea (ascultarea) lecţiei este posibilă şi printr-o 
repartizare între părinţi a materiilor la care se efectuează controlul: „Ne-am împărţit materiile la 
care-l ascultăm, în funcţie de propriile noastre cunoştinţe”. 

Copilul este pus să lucreze suplimentar, mai ales la română şi matematică, iar ajutorul la 
lecţii poate fi dublat de meditaţii („am luat şi ore suplimentare”). Părinţii au grijă să le cumpere 
copiilor culegerile cerute de către profesori şi să le planifice programul de lucru (sau să-i ajute 
să-şi facă ei programul). Organizarea programului copilului presupune: reducerea îndatoririlor 
casnice şi a activităţilor de alt fel din afara şcolii; crearea unor condiţii cât mai bune de odihnă, 
prevăzându-se şi o oră de culcare „rezonabilă”. 

Pentru rezultatele sale la învăţătură copilul este recompensat prin activităţi extraşcolare: 
activităţi care îi completează educaţia şi îi fortifică dezvoltarea psihofizică sau/ şi activităţi „în 
concordanţă cu talentele lui speciale” (părinte, Bucureşti). Aceasta este educaţia de top din 
familiile cu un capital sociocultural relativ înalt. Există şi recompensare mai puţin sofisticată, 
printr-o activitate care îi face plăcere copilului (o excursie, de exemplu); mai rar, recompensare 
materială. 

În afară de părinţii care vorbesc despre sprijinul, ajutorul dat copilului, există părinţi care 
spun că nu e nevoie de ajutor (sau de mare ajutor). Nu ar fi nevoie deoarece: pregătirea pentru 
integrarea realizată pe parcursul clasei a IV-a, din partea părinţilor sau a fraţilor mai mari, a fost 
suficientă; copilul se ajută singur: „Este atent la cursuri şi rareori are nevoie de ajutor”. O bună 
parte din misiunea părinţilor este uşurată chiar de copii când comunicarea şi cooperarea copiilor 
din aceeaşi clasă sunt foarte bune. Copiii aceştia sunt prieteni şi în afara şcolii, se înţeleg bine 
între ei şi la şcoală. Află unii de la alţii ce aşteptări şi pretenţii au profesorii, se ajută la scrierea 
temelor, la nevoie copiind „în pauză temele unul de la altul, dacă n-au ajuns să şi le scrie”. 
Misiunea părinţilor mai este uşurată de conjunctura favorabilă a continuităţii cadrelor didactice: 
de exemplu, diriginta unei astfel de clase le-a fost elevilor trei ani în primar profesoară de 
franceză. 

3.2.3. Sprijinul acordat de părinţi copilului din perspectiva profesorilor 

În general, părinţii au decupat dintre căile de sprijin privind integrarea elevilor în primul 
an de gimnaziu pe cele legate mai strâns de noile exigenţe ale învăţării şcolare. Profesorii, ca 
posesori profesionali ai discursului educaţional, au răspuns la întrebare („Ce credeţi dvs. că ar 
trebui să facă părinţii pentru acomodarea copiilor cu clasa a V-a”?) integrând problematica 
învăţării şcolare în sfera mai largă a educaţiei. Răspunsurile celor două categorii de subiecţi 
diferă în primul rând prin amplitudine.  

„Părinţii trăiesc într-o lume, copilul trăieşte în alta, bazată pe alte valori”. Ruptură între 
generaţii împotriva căreia părinţii trebuie să lupte preocupându-se de copii, înţelegându-i, 
cunoscându-le punctele de interes. Dar există, observă cadrele didactice intervievate, atâţia 
părinţi despărţiţi, plecaţi să lucreze în străinătate, cu o situaţie precară, care „îi lasă aproape 
total din mână pe copii”. Părinţii ar trebui să se îngrijească de educaţia copilului, o educaţie în 
spiritul valorilor: „Copilul ar trebui să primească modele, să i se formeze sistemul valoric”. Copil 
căruia să-i fie dezvoltat „simţul răbdării şi înţelegerii”; o educaţie antirăsfăţ, prin care părintele 
să-l responsabilizeze, nu să-l recompenseze zilnic: „Părinţii ar trebui să nu le mai ofere prea 
multe copiilor, nu mai mult decât le trebuie”. Părinţii se opun şi ei, măcar în principiu, oferirii 
abundente de recompense materiale copiilor lor. 
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Profesorii recomandă ca părinţii să cunoască şi să urmărească evoluţia copilului, 
punându-i în valoare calităţile pe care le descoperă; să-l încurajeze pentru orice lucru bun pe 
care-l face, indiferent că e vorba de şcoală, joc, activităţi cu prietenii; să-l sfătuiască, să-l 
îndrume, dar având încredere în el. Şi, aspect demn de semnalat, să-i arate că „şcoala îi poate 
folosi la ceva”. Lucru care devine convingător dacă părinţii sunt, pe de-o parte, interesaţi să-i 
formeze copilului o cultură generală şi, pe de alta, dacă ei vorbesc despre şcoală cu propriul 
copil. Acesta va fi mult ajutat pe plan moral de atitudinea pe care o adoptă părintele faţă de 
note (părinţii înşişi declară că aşa au procedat şi ei în privinţa notării): copilul să nu fie certat din 
pricina notelor, nici să nu fie comparat cu alţi elevi, acte care i-ar dezvolta complexe de 
inferioritate şi diminua încrederea în sine, ci ajutat să depăşească dificultăţile de învăţare. Ca şi 
părinţii, profesorii se referă la organizarea programului de lucru şi de odihnă al copilului şi, 
natural, la grija constantă faţă de lecţiile copilului. Ce spun părinţii spun şi profesorii despre paşii 
care trebuie urmaţi de părinţi: 

 supravegherea atentă a învăţării; 

 controlul zilnic al temelor (şi al carnetului de note, pe bază de semnătură); 

 ajutor la lecţii; 

 punerea copilului să lucreze suplimentar împreună cu părintele; 

 învăţarea copilului cum să înveţe. 

3.2.4. Sprijinul acordat de profesori din perspectiva părinţilor  

Opiniile părinţilor despre „cum au ajutat şcoala, respectiv cadrele didactice” la trecerea 
elevilor în gimnaziu sunt de factură – uniform sau nuanţat – pozitivă sau negativă, pentru 
părinţii copiilor din aceeaşi clasă de elevi. Trebuie spus în prealabil că profesorii au fost întrebaţi 
ce „ar trebui să facă părinţii”, pe când părinţii s-au referit la „cum a ajutat şcoala”. Cel puţin în 
perioada de început a anului şcolar, profesorul este mai vizibil, mai expus privirilor celorlalţi, 
deci părintele este într-un oarecare avantaj de cunoaştere (prin intermediul copilului, familia 
ştie mai multe despre profesori decât ştiu profesorii despre educaţia în familie a cutăror copii). 
Profesorul are atuurile sale profesionale, dar, dacă nu le foloseşte (sau nu i se dă posibilitatea să 
o facă), relaţia de cunoaştere profesor-părinţi rămâne asimetrică. 

a) Părinţii care au motive de nemulţumire declară că şcoala în ansamblul ei nu sprijină 
îndeajuns procesul de adaptare a elevilor pentru că:  

 întârzie definitivarea orarului: „După două săptămâni nu aveau nici orarul definitivat, de 
atunci şi până acum s-a schimbat de trei ori”; 

 rămâne dilema asigurării securităţii în interiorul şcolii (într-o şcoală există pază, s-au 
achiziţionat camere de luat vederi, actele de violenţă din afara şcolii putând fi astfel evitate; 
dar rămâne „problema violenţei dintre elevi”); 

 se desfăşoară (încă) puţine activităţi în afara orelor de curs sau se desfăşoară activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare la care nu pot participa toţi elevii (gen cor, cursuri Cambridge 
pentru învăţarea aprofundată a limbii engleze); 

 perioada de acomodare este prea scurtă: „Acomodarea nu s-a întins pe o perioadă de timp 
corespunzătoare nevoilor elevilor”. 

b) Profesorii nu sprijină suficient procesul de adaptare a elevilor pentru aceleaşi motive 
pentru care o parte a elevilor nu agreează unele manifestări ale profesorilor: 

 au limbaj, atitudini necorespunzătoare; au un comportament necontrolat: „Una dintre 
profesoare i-a spus băiatului meu că, pentru că îi e simpatic, îi dă două palme, iar pe alt 
coleg, pentru că a enervat-o, îl calcă în picioare”. Cutare profesoară are crize de isterie, urlă 
mereu la elevi. Un alt cadru didactic îi face pe elevi „idioţi”, „tâmpiţi”, uneori îi mai şi atinge 
(„pocneşte”);  

 sunt „foarte distanţi”, au pretenţii exagerate, dovedesc severitate excesivă, rezultatul fiind 
un peisaj dezolant, cu elevi timoraţi, incapabili să-şi mai amintească pe moment ceva din 
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ce-au învăţat şi fiind notaţi în consecinţă: „Note de 2 date multor elevi dintr-o clasă, la mai 
multe materii (…); mulţi copii au plâns amarnic în curtea şcolii”. Toate acestea fără acoperire 
în calitatea muncii la clasă, unde: nu se oferă explicaţii la ce se predă; „puţini profesori au 
făcut primele lecţii uşoare, amuzante, atractive”; puţini profesori ţin cont de particularităţile 
de vârstă; ritmul de predare/ dictare e prea alert; trecerea la limbajele de specialitate e prea 
bruscă etc. 

c) Părinţii cu aprecieri pozitive la adresa şcolii consideră că: 

 instituţia educativă s-a achitat de datorie din punct de vedere organizatoric prin păstrarea 
colectivelor din clasa a IV-a şi a programului din primar (tot dimineaţa); prin buna derulare a 
programului „Şcoala după şcoală”; 

 diriginţii au sprijinit integrarea elevilor în clasa aV-a prin: 
- comunicarea cu elevii, stimularea acestora; 
- orele de consiliere dedicate adaptării; 
- rolul de intermediere jucat în raportările cu profesorii clasei – când a existat o 

problemă a clasei cu unul dintre profesori; 

  profesorii au facilitat integrarea elevilor prin: 
- atitudini, competenţe psihoafective şi de comunicare: atitudine pozitivă, caldă/ 

apropiată, relaxată; îngăduinţă, răbdare, calm şi fermitate; „plăcerea de a preda”; 
- competenţe psihopedagogice: o prezentare plăcută, prin modalităţi ludice, a lecţiei; 

explicarea noţiunilor pe înţelesul elevilor; acordarea sprijinului necesar; recurgerea la 
teste recapitulative; stimularea cu note bune. 

Deşi nedetaliate, demersurile pedagogice de sprijin evocate de către părinţi se regăsesc în 
interviurile profesorilor care îşi caracterizează maniera în care înţeleg să sprijine adaptarea (ca şi 
la acei elevi care, în partea de interviu în care îşi exprimă poziţia faţă de profesori, se arată 
mulţumiţi de profesorii lor). Este de reţinut sublinierea părinţilor despre profesorii care au 
„plăcerea de a preda”. 

Când profesorii se autocaracterizează, ei îşi compun un portret probabil îmbunătăţit. 
Reproşul principal al părinţilor este că „puţini profesori” (sau, în orice caz, nu majoritatea lor) 
i-au sprijinit pe elevi în mod eficient să se integreze. „Puţini” profesori şi mai mulţi diriginţi se 
aleg cu vorbe de laudă din partea părinţilor.  

Mulţi profesori se dovedesc a fi în ochii părinţilor: excesivi în exigenţe şi severitate, deşi 
pretenţiile nu sunt motivate de calitatea predării; persoane care îşi pierd controlul emoţiilor, 
exprimării verbale şi al actelor de comportament; neatenţi la particularităţile de vârstă ale 
elevilor. Rezultă, în planul derulării lecţiilor, o lipsă de dozarea paşilor şi o avalanţă de cerinţe, 
pretenţii şi o întreagă gesticulaţie didactică în stare să-l bulverseze la început pe elevul de clasa a 
V-a. 

3.2.5. Relaţia profesor–părinţi văzută din perspectiva ambilor agenţi educaţionali  

Contrar aşteptărilor, când profesorii şi părinţii sunt întrebaţi în mod separat ce au făcut 
pentru a sprijini adaptarea copilului la trecerea în clasa a V-a, aceştia nu se referă des la 
colaborarea dintre şcoală şi familie ca pârghie de sprijinire a integrării. Nici atunci când părinţii 
sunt îndemnaţi să îşi spună opinia în acest sens despre cadrele didacrtice, lucrurile nu stau 
foarte diferit. 

Şi părinţii şi profesorii se referă la: 

 participarea la şedinţele cu părinţii şi la consultaţii; 

 discuţii separate cu dirigintele şi cu profesorii clasei. 
Părinţii mai fac referire la intervenţii pe lângă dirigintele clasei sau conducerea şcolii 

pentru rezolvarea unor probleme create de elevi şi părinţii lor turbulenţi, de unii profesori cu 
pretenţii exagerate şi care stresează elevii. 
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Profesorii doresc ca părinţii să vină mai des la şcoală, să discute cu profesorii pentru a 
identifica din timp dificultăţile cu care se confruntă copilul, în scopul unei intervenţii eficiente. 
Părinţii vin la şedinţe, care sunt mai frecvente la începutul anului şcolar: „Facem şedinţe din 
două în două săptămâni, la unele participă împreună părinţii şi copiii”. „Am făcut trei şedinţe 
până acum, urmează a patra (despre problema tezelor)”. În schimb, părinţii vin rar la orele de 
consiliere: „Oferim părinţilor o oră de consiliere pe săptămână. Ar trebui să existe mai multe, dar 
ei nu vin şi nu avem nicio metodă de constrângere pentru părinţi, pentru a motiva implicarea”. 
Importante rămân tot eforturile cadrelor didactice de a suscita implicarea părinţilor: „Noi 
insistăm să avem discuţii cu ei, le trimitem mailuri, scrisori, căutăm pe orice cale să-i antrenăm în 
viaţa şcolii”. De asemenea, profesorii urmăresc să le sugereze părinţilor, când situaţia copilului o 
impune, să ceară ajutoul persoanelor specializate (consilierul/ psihologul şcolii). 

Profesorii doresc ca părinţii: 

 să aibă încredere în profesori, să ţină cont de sfaturile lor, „să nu-i mai desconsidere” (ceea 
ce se leagă de recomandarea ca părinţii să nu mai discute despre profesori acasă de faţă cu 
copilul); 

 să renunţe la viziunea simplistă despre menirea profesorilor: „Există părinţi care-i consideră 
pe profesori baby-sitter”. 

Pe baza interviurilor cu profesorii, se conturează cel puţin trei atitudini neprincipiale ale 
părinţilor faţă de aceştia: de ignorare; de reducere a profesorilor la funcţia de supraveghere; de 
blamare a acestora în cadrul familiei. 

3.2.6. Propuneri pentru o mai bună adaptare a elevilor la clasa a V-a 

În general, între sugestiile, propunerile elevilor, profesorilor şi părinţilor nu există 
deosebiri manifeste de opinie privind posibilităţile de întărire a adaptării elevului odată intrat în 
gimnaziu. Nu există cu atât mai puţin tensiuni mari între punctele de vedere ale subiecţilor, cu o 
singură excepţie, şi aceea legată de veriga mai slabă a căilor de sprijin acordat elevului: relaţia 
profesor–părinţi. Deosebirile, câte sunt, provin din focalizarea atenţiei subiecţilor pe anumite 
teme ce li s-au părut acestora de mai mare interes. Din această perspectivă, aria cea mai largă 
de cuprindere a propunerilor este reprezentată de opiniile elevilor. Lucrul nu este întâmplător. 
Imaginarul pedagogic al copiilor este influenţat nu numai de cultura şcolii, ci şi de opiniile şi 
atitudinile părinţilor faţă de şcoală. Mai ales unele opinii foarte interesante ale elevilor sunt 
ecoul sau rezultanta discuţiilor din familie despre şcoală şi profesori. Marea majoritate a 
propunerilor nu se caracterizează nici prin caracterul lor de noutăţi provocatoare, ci prin 
avertismentul implicit pe care îl conţin: unele lucruri trebuie ameliorate, altele eliminate; sunt 
paşi care trebuie urmaţi consecvent şi stă în putinţa agenţilor educaţionali să facă lucrul acesta; 
în caz contrar, „motoarele” integrării se pot gripa pentru mulţi elevi. 

E adevărat că ritmul integrării şcolare fiind diferit de la copil la copil, există cazuri când 
integrarea elevilor în clasa a V-a este relativ lină, fără mari asperităţi. Dar, când după 
evidenţierea unor situaţii dificile, elevul spune „acum m-am obişnuit”, te poţi întreba cu ce preţ 
şi ce fel de consecinţe s-a produs procesul de acomodare. În mod similar, o serie de părinţi s-au 
arătat în discuţiile avute cu ei foarte mulţumiţi de cum s-au petrecut lucrurile într-o lună sau 
două de şcoală, încât aceştia nici nu prea au avut prea multe de făcut. Derobare de sarcini, 
iluzionare? Fiindcă, totuşi, formarea la elev a unui comportament adaptiv este un proces global, 
care implică măcar trei parametri: formarea de abilităţi sociale în raport cu ceilalţi elevi şi în 
raport cu profesorii, abilităţi care trebuie să se sprijine pe dezvoltarea stimei de sine a elevului; 
acomodarea cu rigorile învăţării din gimnaziu; asimilarea normelor, regulilor şcolii ca un întreg 
organizaţional. 

În raport cu parametrii integrării, propunerile subiecţilor se pot grupa după următoarele 
coordonate: relaţia dintre elevi, dintre profesor şi elevi; procesul predare-învăţare-evaluare; 
curriculum; program, disciplină şi securitate; dotare şi amenajare; activităţi extraşcolare; 
consultaţii, consiliere; pregătirea pentru integrare. Cele opt domenii rezultate ţintesc spre 
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măsuri pe termen scurt sau mediu. Câteva propuneri, referitoare la structura şi organizarea 
gimnaziului, vizează schimbări pe termen lung. 

a) Elevii doresc să existe respect între ei şi relaţii fără conflicte şi fără marginalizare pe 
motive etnice. Se enunţă un fel de utopie a elevilor: „Să fim o familie mare, să fim uniţi şi egali, 
să nu facem discriminări între noi, să nu râdem unii de alţii”. 

b) Elevii transferă aceste însuşiri relaţionale de la relaţiile dintre ei la raporturile cu 
profesorii. Ca şi părinţii, elevii doresc ca profesorii: să acorde atenţie tuturor elevilor şi să se 
ocupe de toţi („pe cei care nu ştiu acum îi cam dau deoparte”); să aibă o atitudine pozitivă, 
motivantă, insuflându-le elevilor încredere în ei, îndeosebi acelora care se străduiesc, deşi n-au 
un potenţial deosebit („aş lăuda copiii mai puţini buni”), atitudine de încurajare cu care şi 
cadrele didactice intervievate sunt perfect de acord. În acelaşi timp, cele trei categorii de 
subiecţi consideră că atitudinile de parţialitate şi severitate sunt nu doar moralmente 
păgubitoare, ci şi contraproductive în privinţa adaptării elevilor (profesorii să fie „mai toleranţi, 
mai înţelegători” – spune un cadru didactic). 

Elevii, profesorii şi părinţii sunt în favoarea unei comunicări deschise profesor-elevi, care 
să le permită elevilor să-şi spună părerea („fără emoţii”). Părinţii duc mai departe această idee: 
elevii au dreptul de a opta şi de a-şi vedea ideile acceptate (în prezent, „li se impun prea multe 
lucruri”). 

c) Dat fiind faptul că „materia e multă şi grea”, elevii şi părinţii doresc lecţii mai vesele, mai 
uşoare, mai distractive „ca toţi să poată învăţa repede”. E nevoie de lecţii interactive şi de 
renunţare la ritmul prea rapid de predare. Părinţii îndeosebi cer ca profesorii să-şi adapteze 
vocabularul şi conţinuturile şi să fie mai expliciţi în cerinţe şi în ceea ce predau. Toată lumea este 
de acord că ar trebui să se înveţe ce e util, să primeze orele/ activităţile practice. Lecţiile devin 
mai uşoare dacă sunt bazate pe „creativitate” (spun elevii) şi devin mai atractive dacă sunt 
sprijinite de softuri educaţionale (spun elevii şi părinţii). Elevii cer ore pe calculator şi înlocuirea 
copierii de scheme de pe tablă cu scrierea pe laptop sau tabletă. Deopotrivă părinţii şi cadrele 
didactice dau importanţă competenţei de a învăţa să înveţi: formarea unor deprinderi de muncă 
intelectuală şi de disciplina muncii necesare gimnaziului (această competenţă reprezintă pentru 
adulţii intervievaţi un aspect a ceea ce este util în învăţare). 

Unii profesori cer, timid, ore în aer liber, iar unii elevi – vara, ore afară din clasă. Dar există 
părinţi şi elevi care solicită ore în afara mediului şcolar, şi nu doar din nostalgie pentru 
activităţile extraşcolare din ciclul primar. Sunt părinţi şi elevi care iau distanţă faţă de caracterul 
prea formalist al educaţiei şcolare. Ceea ce solicită aceştia sunt ore în aer liber sau în spaţii de 
înmagazinare şi de producere a culturii, propice explorării şi desfăşurării de activităţi „creative”: 
oră de biologie în parc sau în Grădina Botanică, oră de muzică în sala de concerte, de română în 
sala de teatru etc. Şi la şcoală s-ar putea realiza câteceva: „o zi pe săptămână să avem activităţi 
mai uşoare, de exemplu, să avem ore la română prin lectură, fără note”. Acestea ar fi 
oportunităţi de a da substanţă unei instruiri şcolare aflate în pericol de închistare („nu să stăm în 
clasă şi profesorul să scrie la tablă”). 

Elevii doresc teme şi teste mai puţine şi mai uşoare, sau să nu se dea teme acasă, ori să 
existe o normare: 10 exerciţii pe zi la toate materiile. Dinspre partea lor, profesorii remarcă un 
decalaj între cantitatea mare de noţiuni predate şi ceea ce se evaluează la examene, între 
calificative şi adecvarea lor la sistemul de notare din gimnaziu. Profesorii propun o trecere 
graduală de la calificative la note, cu note introduse din clasa a III-a, ori solicită reintroducerea 
notelor în tot ciclul primar. 

d) Se cere la unison descongestionarea programelor şi a manualelor. Profesorii solicită 
evitarea neconcordanţelor/ desincronizărilor între discipline şi între arii, acolo unde există 
„corelaţii dependente între conţinuturi” (la fizică şi matematică, la limbi străine şi limba română, 
pentru cunoştinţele de la o disciplină ai nevoie de cele de la disciplina corelativă, dar, din păcate, 
respectivele cunoştinţe vor fi predate abia ulterior). E, de asemenea, nevoie de corelarea 
manual–programă–plan de învăţământ: între numărul de ore pe săptămână şi cantitatea de 
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informaţie din manual. De exemplu, există manual de biologie pentru 2–3 ore, dar, în prezent, 
acestei materii i se alocă o oră pe săptămână. 

În ciuda nevoii de descongestionare, unele cadre didactice propun: mai multe ore de 
educaţie civică – unde să se lucreze în mod concret pe chestiuni de comportament; o oră în plus 
la dirigenţie; ore de cultură generală. Elevii vor ore la alegere sau mai multe ore la anumite 
materii (matematică, informatică, engleză, istorie, sport). 

e) Elevii propun să existe: mai puţine ore pe săptămână sau doar 4 ore pe zi, căci 
programul este prea încărcat; pauze mai multe şi mai lungi, cu o pauză mare de 20 de minute (în 
10 minute elevii n-au timp să mănânce), eventual „o oră de repaus” (căci, spune un elev, „eu tot 
timpul învăţ”); mai multă vacanţă (o lună în plus). Ei doresc să vină la şcoală fără uniformă şi cu 
telefonul mobil. Vor să se asigure o securitate mai mare în timpul pauzelor, în curtea şi în jurul 
şcolii, iar sălile pentru clasa a V-a să se situeze pe paliere diferite de cele pentru clasele mai mari. 

În privinţa regulamentului şcolar, elevii doresc „reguli simple şi clare”. Cadrele didactice ar 
opta pentru un regulament „mai strict şi mai dur”. Deoarece elevii „nu sunt învăţaţi să respecte 
regulile”, pedepsele în vigoare, chiar aplicate, nu sunt luate în seamă de o parte a elevilor. Elevii 
de clasa a V-a observă că profesorii ar trebui să intervină mai des pentru a restabili disciplina la 
cursuri şi, ca şi profesorii, sunt de părere că sancţiunile ar trebui să fie mai aspre, acestea 
mergând până la detenţia şcolară: „Să stea singur după ore câte o oră, cu un profesor 
supraveghetor. Să se plictisească acolo, să nu mai facă altă dată”. 

În privinţa numărului de elevi pe clasă, se cere nedepăşirea numărului maxim admis de 
elevi sau reducerea numărului de elevi la 20 într-o clasă. 

f) Elevii visează la săli de clasă „mai vesele”, mai curate. Doresc săli de sport, biblioteci mai 
spaţioase (unde să se poată citi), cantină; laboratoare de informatică „mai avansate”, net în 
şcoală, tablă cu touch, cu markere; bănci noi, dulap de rechizite pentru fiecare; teren de fotbal 
cu gazon etc. Ei sunt foarte sensibili la calitatea estetică a mediului ambiant al şcolii, de unde 
grija elevilor şi faţă de amenajarea zonei şcolii: „aş planta copaci şi flori”, „aş construi un parc”. 

g) Elevii sunt amatori de cât mai multe activităţi extracurriculare şi extraşcolare, de cât mai 
multe „evenimente” în şcoală: dansuri şi concursuri sportive („nu doar teste de inteligenţă”), 
cursuri de gastronomie şi de „canto” (sau trupe muzicale); „petreceri de copii”, o „sărbătoare a 
clasei”, petreceri de Halloween, carnaval, tombole; expoziţii, concerte, un festival de film pentru 
copii (unde „aceştia să îşi aleagă filmele”). Părinţii văd în activităţile extraşcolare prilejuri de 
integrare socială: elevii pot astfel să se cunoască mai bine între ei, îşi dezvoltă sociabilitatea, 
relaţionează cu profesorii într-un cadru mai puţin formal. Profesorii au în vedere şi nevoia 
îmbunătăţirii bazei materiale pentru activităţile extraşcolare. 

h) În legătură cu prezenţa părinţilor la orele de consultaţii, cadrele didactice ar înclina spre 
instituirea obligativităţii ca părinţii să fie prezenţi la consultaţiile dedicate lor. Mai mult, se 
propun două ore pe săptămână de consiliere a părinţilor de către diriginte şi, cel puţin o dată pe 
lună, consilierea împreună a părinţilor şi copiilor. 

Părinţii, pe de altă parte, care, nemulţumiţi fiind, reclamă ca unii profesori să-şi controleze 
şi să-şi corecteze atitudinile, limbajul şi comportamentul, vor să-i aducă pe aceştia pe teritoriul 
intenţiilor părinţilor. Drept pentru care propun: testare psihologică periodică a profesorilor; 
înmulţirea inspecţiilor („care să asigure controlul profesorilor”); consiliere psihologică pentru 
profesori, părinţi şi elevi. 

i) Pregătirea elevilor pentru buna integrare în clasa a V-a trebuie să se bazeze pe strânsa 
legătură dintre învăţătoare şi diriginte, dintre profesori şi părinţii elevilor de clasa a IV-a. 
Învăţătoarele, elevii şi profesorii să aibă ore comune şi activităţi extraşcolare comune. Mai mulţi 
profesori, începând cu cei de română şi matematică, să ţină ore în ciclul primar (în afară de aceia 
care deja predau discipline în primar). În felul acesta, se îndeplineşte o condiţie importantă 
pentru mai bună corelare între cicluri, pentru o trecere mai uşoară spre gimnaziu. 
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Părinţii mai vor: profesor de sprijin pentru elevii cu dificultăţi şi întârzieri în privinţa 
randamentului şcolar; program After School gratuit pentru elevii din familiile nevoiaşe; 
acordarea burselor de merit şi sociale. 

Profesorii mai vor generalizarea programelor de genul „Educaţia în familie”, „Şcoala 
părinţilor”. 

La rândul lor, elevii vin cu unele propuneri utopice sau de-a dreptul insolite: „să fim o 
familie mare”; nota 10 la toţi; note la dirigenţie; ore cu doamna dirigintă (simptomul nevoile 
afective); nu corn şi lapte, ci pufuleţi, chipsuri şi ciocolată; o şcoală foarte veselă şi vivace: o 
şcoală „ca un carnaval”; o şcoală unde „să nu se mai plătească atât de mulţi bani”; în fine, o 
instituţie educativă unde există miza pe „uman”: „Mi-ar plăcea să se schimbe unele profesoare. 
Aş iubi ziua în care s-ar întâmpla asta”. 

Tot ce e mai pregnant în oglinda ideală a şcolii se răsfrânge în aceste cuvinte ale unui elev 
de circa 10 ani despre misiunea şcolii: „Şcoala ar trebui să fie ceva educaţional: să-ţi arunce în 
suflet sămânţa care să te facă să fii tu însuţi”. 

În legătură cu structura şi organizarea sistemului de învăţământ, profesorii sugerează 
următoarele măsuri: 

 considerarea semestrului I din clasa a V-a drept o perioadă de acomodare, de cunoaştere 
reciprocă; 

 restructurarea gimnaziului pornind de la înclinaţiile şi interesele elevilor, fapt care să se 
regăsească în opţiunea, pe lângă parcurgerea obligatorie a celor importante, pentru anumite 
materii; 

 formarea profesorilor în spiritul predării disciplinelor integrate; 

 descentralizarea reală a învăţământului (fără caracterul rigid al normelor impuse de 
inspectorat); flexibilitate/ supleţe curriculară, în aşa fel încât dorinţa de a aplica metodele 
moderne să nu se mai „ciocnească” de felul în care se cere parcursă programa, de presiunea 
examenelor finale, a inspecţiilor şi a controalelor; 

 simplificarea procedurilor birocratice: pentru orice fel de iniţiativă (jocuri, concursuri etc.) să 
nu mai fie nevoie de completarea unei mulţimi de hârtii. Există o sumedenie de obligaţii 
punctuale, de responsabilităţi, încât, cel puţin pentru şcolile mici, devine „dificil să faci 
performanţă sau recuperare”. 

4. Concluzii şi recomandări 

4.1. Constatări asupra adaptării la gimnaziu 

Adaptarea copiilor la ciclul învățământului gimnazial este un proces de durată variabilă, 
iar factorii care grăbesc sau încetinesc procesul țin de individualitatea copilului, dar și de mediul 
socio-familial și de cel școlar de care copilul are parte. 

Pregătirea anterioară intrării elevului în ciclul gimnazial o asigură preponderent 
învățătoarea, implicit, prin întreaga activitate derulată cu copiii pe parcursul învățământului 
primar. În plus, spre sfârșitul perioadei de școală primară, multe învățătoare încearcă să 
faciliteze intrarea copiilor în următorul nivel de învățământ prin introducerea progresivă a unor 
elemente de noutate (de exemplu, evaluarea prin note) și creșterea mai accentuată a gradului 
de dificultate a procesului didactic (volum mai mare de informații și teme, creșterea gradului de 
abstractizare etc.). 

La îndemână și des utilizate sunt discuțiile informative dintre partenerii educaționali cu 
privire la trecerea în clasa a V-a: înainte de intrarea în ciclul gimnazial copiii primesc cel mai 
adesea informații importante despre următorul ciclu de învățământ de la învățătoarea lor; 
învățătorii și profesorii au discuții informale, dar și mese rotunde și dezbateri pe aceeași temă; 
învățătorii, asistați uneori de profesori și consilieri școlari oferă părinților în cadrul ședințelor cu 
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părinții sau a lectoratelor cu părinții unele informații utile pentru pregătirea copiilor pentru ciclul 
de învățământ gimnazial. 

În funcție de gradul de deschidere a cadrelor didactice pentru colaborare se organizează și 
se desfășoară în unele unități de învățământ activități comune între învățători și profesori, 
precum și activități comune a copiilor din ciclul primar și din cel gimnazial, care permit 
intercunoașterea și colaborarea înainte de intrarea copiilor din clasa a IV-a în clasa a V-a. 

Consilierul/ psihologul școlar oferă adesea sprijin în trecerea copiilor din ciclul primar în 
cel gimnazial. 

Odată cu intrarea copiilor în gimnaziu, profesorii–diriginți înlocuiesc treptat autoritatea și 
preiau rolul învățătoarei, monitorizând și asistând copiii în procesul de integrare a acestora în 
gimnaziu. Modalități de sprijin a elevilor de către profesori sunt în special: adoptarea unei 
atitudini pozitive față de copii, respectarea, încurajarea, valorizarea acestora, indiferent de 
nivelul lor de dezvoltare; asigurarea unei bune comunicări cu elevii, cu părinții acestora, cu 
ceilalți profesori; creșterea progresivă a gradului de dificultate și abstractizare a conținuturilor, 
adaptarea metodelor de lucru la nivelul și particularitățile individuale ale elevilor; stimularea 
interesului și motivației elevilor pentru învățare; asigurarea unor activități de sprijin (de 
exemplu, ore suplimentare) pentru elevii cu dificultăți, dar și pentru cei cu interes deosebit 
pentru un anume domeniu. 

Profesorii de gimnaziu semnalează unele neajunsuri în pregătirea elevilor pentru 
integrarea în ciclul gimnazial: ei recunosc că adesea pregătirea asigurată de ei debutează odată 
cu intrarea copiilor în gimnaziu și nu se desfășoară, cum ar fi recomandabil, anterior intrării 
acestora în clasa a V-a; ei nu pot asigura întotdeauna și tuturor copiilor sprijinul de care aceștia 
au nevoie, în unele situații se simt nepregătiți din punct de vedere psiho-pedagogic și nu știu 
cum să reacționeze, respectiv cum să ajute copilul aflat în dificultate; unii profesori au tendința 
de delegare a responsabilității pentru integrarea copiilor în clasa a V-a altor parteneri 
educaționali (elev, familie, învățători, alți profesori etc.), neglijând propriul rol și aport pe care 
l-ar putea avea în acest proces.  

Părinții, ca și mulți profesori, amână adesea pregătirea copilului pentru trecerea în ciclul 
gimnazial, până în momentul intrării în clasa a V-a.  

Pregătirea copilului de către familie se face adesea mai difuz, mai puțin intenționat și 
direct decât o face școala. Părinții, frații, surorile, alte rude (sau prieteni) mai mari îl pregătesc 
pe copil prin relatarea propriilor experiențe legate de ciclul învățământului gimnazial. În plus, 
părinții urmăresc, dincolo de adaptarea școlară, în mare măsură creșterea și dezvoltarea 
generală a copilului, îngrijindu-se nu numai de performanțele școlare, dar mai ales de echilibrul 
său emoțional, de sănătatea, siguranța și bunăstarea celui mic. 

Profesorii consideră că este necesar ca părinții să aibă o atitudine pozitivă față de cadrele 
didactice, față de școală și față de învățare. Este necesar ca ei să-și susțină proprii copii în 
învățare, să-i obișnuiască cu un nou program de lucru, să-i ajute pe copii de câte ori au nevoie, 
să le verifice rezultatele școlare. În fapt, părinții ajung să preia în gimnaziu unele atribuții ale 
profesorilor (roluri asumate în învățământul primar de către învățătoare): să învețe cu elevii, să 
le verifice temele, să le explice ce nu au înțeles etc. De aici unele nemulțumiri și tensiuni în 
relațiile dintre cadrele didactice și părinți, fiecare categorie responsabilizând-o uneori, din varii 
motive, mai mult pe cealaltă, și mai puțin pe sine.  

Așteptările copiilor cu privire la trecerea lor în nivelul gimnazial sunt în general pozitive, 
dar marcate în multe situații de cunoașterea parțială sau chiar de lipsa conștientizării 
dificultăților pe care le vor întâmpina odată cu intrarea în clasa a V-a. 

Părinții privesc intrarea copiilor în învățământul gimnazial drept ceva normal, firesc și sunt 
în general încrezători în capacitatea de adaptare a copiilor lor. Ei au însă – în mai mare măsură 
decât copiii lor – unele temeri și așteptări negative cu privire la câteva aspecte, ce diferă 
semnificativ de ciclul învățămânului primar: supravegherea, implicit și siguranța copiilor, este 
mai redusă – atât acasă (în condițiile organizării cursurilor după-amiaza, lăsând copilul dimineața 
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singur acasă), cât și la școală (în condițiile în care nu mai este un cadru didactic în pauză cu 
copiii, iar violența școlară în gimnaziu este ridicată); numărul mare de cadre didactice și 
fluctuația lor în ciclul gimnazial cer o permanentă și dificilă adaptare a copilului la mai multe 
stiluri noi de predare, la exigențe diferite și la lipsa continuității profesorilor pentru disciplinele 
studiate; presiunea notelor și nevoia de performanță școlară înaltă conduc la așteptări mari ale 
părinților față de copiii lor privind maturizarea rapidă, adoptarea unei atitudini serioase, 
responsabile față de învățare, corelată deseori cu o înțelegere mai redusă pentru 
particularitățile de vârstă și individuale ale propriului copil. În aceste condiții, mulți elevi duc 
dorul învățămânului primar, învățătoarei și au nevoie de multă înțelegere și sprijin din partea 
celor din jur – familie și profesori – pentru a se putea adapta bine cerințelor învățămânului 
gimnazial. 

Învățătoarele sunt în general încrezătoare în buna integrare a elevilor lor în ciclul 
gimnazial, iar așteptările lor se referă mai ales la o mai bună colaborare cu profesorii, pentru 
cunoașterea particularităților copiilor și sprijinirea eficientă a acestora în următorul ciclu de 
școlaritate. 

Atât învățătoarele, cât și profesorii au unele așteptări legare de sistemul de învățământ și 
organizarea școlară, care pot facilita integrarea copiilor în ciclul gimnazial: reducerea numărului 
de copii din clase, cunoașterea din timp a profesorilor care preiau clasa a V-a, adaptarea predării 
la nivelul real de dezvoltare al elevilor, descongestionarea și simplificarea programelor și 
manualelor etc. 

Așteptările profesorilor de la elevii din clasa a V-a se referă la: un comportament civilizat, 
adaptat mediului școlar în care ei își desfășoară activitatea; existența unor deprinderi de lucru și 
de învățare, dezvoltate de elevi până la intrarea în gimnaziu; existența unor cunoștințe de bază 
în domeniile studiate, inclusiv stăpânirea termenilor de specialitate învățați, astfel încât ei să 
poată aprofunda cunoașterea diferitelor domenii. 

Profesorii se așteaptă de la părinții copiilor intrați în ciclul gimnazial la o implicare mai 
mare în dezvoltarea generală, dar și în parcursul școlar al elevilor, la o legătură și colaborare mai 
strânsă cu școala, la mai mult ajutor și susținere oferite constant copilului de către familie, pe 
toată durata studiilor gimnaziale, dar mai ales la intrarea în clasa a V-a. 
- În general, perioada iniţială de adaptare (între 2 şi circa 6 săptămâni) este trecută cu bine de 

elevi, dar procesul de adaptare îi solicită din plin pe aceştia (adaptarea la colectivul clasei şi 
interacţiunea cu elevii mai mari; adaptarea la cerinţele profesorilor şi stilul lor de predare; la 
normele şcolii gimnaziale). 

- Copiii şi părinţii nu sunt încântaţi de acei profesori care vin cu o avalanşă bruscă de solicitări 
şi de noţiuni noi la lecţii, au pretenţii exagerate şi nu dau dovadă, la început, de înţelegere/ 
toleranţă, nu sunt imparţiali în notare, predau fără a se asigura că elevii îi pot urmări şi 
înţelege, ţin lecţii monotone. Există profesori care nu se ocupă de toţi elevii sau nu le acordă 
tuturor aceeaşi atenţie, nu sunt disponibili pentru o comunicare directă/ deschisă cu elevii 
(asta şi pentru că încă nu-i cunosc bine pe elevi). 

- Sprijinul pentru integrare din partea profesorilor se referă atât la mobilizarea competenţelor 
psihoafective şi morale, cât şi a celor care privesc strict derularea lecţiilor – competenţele 
psihopedagogice. Unele forme de sprijin sunt de ordin mai general, altele – cele legate de 
competenţele psihopedagogice – au adesea un caracter specific. 

Primordial se dovedeşte a fi rolul multiplu al dirigentelui. 
- Pentru o integrare mai uşoară în clasa a V-a, copilul este ajutat de familie, îndeosebi prin 

comunicarea părinte – copil despre şcoală, prin supravegherea învăţării sau/ şi ajutarea 
copilului la facerea temelor, prin organizarea programului copilului. 

- Profesorii doresc ca părinţii să se îngrijească mai mult de copii, să-i susţină în trecerea 
acestora la o învăţare cu cerinţe mai complexe şi să ţină legătura cu şcoala. În acelaşi timp, 
profesorii vor ca ajutorul/ sprijinul din partea părinţilor să nu se cantoneze la ceea ce priveşte 
lecţiile, ci să se integreze în procesul mai amplu de educare a copilului. 
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- Părinţii doresc în primul rând ca profesorii să renunţe la o serie de exprimări şi atitudini 
necorespunzătoare, reprobabile faţă de elevi, la excesul de severitate. După părerea lor, nu 
foarte mulţi profesori îi ajută pe elevi să înveţe prin ţinerea de lecţii interesante, atractive. 

- Relaţia profesor-părinţi trebuie consolidată. Profesorii doresc ca părinţii să aibă mai multă 
încredere în ei, să renunţe la atitudinea de desconsiderare a profesorilor şi să vină frecvent 
nu doar la şedinţe, ci şi la orele de consultaţii. 

- Dintre propunerile subiecţilor intervievaţi în legătură cu o mai bună adaptare a elevilor la 
cerinţele clasei a V-a se remarcă sugestiile privind:  

- încurajarea elevilor de a-şi exprima opinia la clasă, de a face opţiuni care să fie luate 
în calcul de către profesori (părinţi); 

- desfăşurarea de ore în afara mediului şcolar şi înmulţirea activităţilor extraşcolare 
(elevi şi părinţi); 

- utilizarea frecventă a metodelor activ-participative, mai ales a celor cu caracter 
ludic, sprijinite de noile TIC (toţi, dar îndeosebi elevii solicită aceste lucruri); 

- mai multe ore de dirigenţie, accent mai mare pe consiliere (profesori şi părinţi, dar 
îndeosebi profesorii solicită acest lucru); 

- un ROI cu reguli simple şi clare (elevi) şi cu sancţiuni mai severe (profesori); 
- descongestionarea programelor, o mai bună corelare între cele 2 cicluri şi o trecere 

mai graduală de la un ciclu la celălalt, lăsându-se mai mult timp pentru integrare 
(profesori şi părinţi); 

- pe termen mai lung: debirocratizarea şi descentralizarea efectivă a învăţământului 
şi un curriculum pentru discipline integrate (profesori).  

- Dintre dilemele şi implicaţiile care se nasc din răspunsurile subiecţilor măcar câteva ar trebui 
amintite: a crea impresia că totul se poate învăţa uşor şi repede (cum vor elevii şi părinţii) sau 
a-i pregăti de la început pe elevi pentru disciplina, mai severă, a muncii; a învăţa pentru note 
mari la toate materiile sau mai degrabă după interese şi aptitudini. 

Există, în rândul cadrelor didactice, o speranţă pusă în metodele moderne, mai ales în 
învăţământul individualizat, fără, însă, ca axele praxisului pedagogic să se fi deplasat 
semnificativ. Structura sistemului de învăţământ nu este încă atât de flexibilă pentru ca 
iniţiativele de sprijin pentru integrare din partea profesorilor să-şi atingă ţinta fără eforturi 
considerabile din partea acestora. 

Sintetizând, din masa informaţiilor obţinute în urma interviurilor, câteva dintre cele mai 
relevante, se conturează o zonă de interferenţă între mai multţi factori, constituiţi din practici şi 
instanţe ce pot contribui la debutul cu dreptul al elevilor în clasa a V-a. E vorba de factori meniţi 
să răspundă dilemelor şi provocărilor nou apărute după intrarea în gimnaziu, referitori, între 
altele, la: 

- utilizarea metodelor de cunoaştere a elevilor; 
- stabilirea raportului dintre aplicarea şi adaptarea curriculară, adaptarea predării în 

funcţie de nivelul clasei şi nivelul de dezvoltare al copiilor; 
- problematica predării de noi discipline în gimnaziu; 
- a şti cum şi în ce fel de contexte didactice se aplică învăţământul diferenţiat, 

individualizat în primul semestru al anului şcolar; 
- utilizarea strategiilor de comunicare la clasă cu elevii, a tehnicilor de negociere şi 

persuasiune; 
- rolul metodelor de învăţare prin cooperare în cadrul unui colectiv de elevi încă 

nesudat sau care pare puţin permeabil la integrarea şcolară (pot stimula aceste 
metode colaborarea/ cooperarea în învăţare, dezvoltarea competenţelor 
prosociale?); 

- dacă şi de câtă dictare e nevoie în clasa a V-a; 
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- utilizarea calculatorului, internetului, laptopului, tabletei şi tablei interactive în 
predare şi învăţarea la clasă; îmbinarea resurselor tradiţionale de învăţare (precum 
manualul, ghidurile, culegerile etc.) cu e-learning; 

- atenţia acordată elevilor cu dificultăţi de învăţare din varii cauze (copii cu CES; elevi 
anxioşi/ timizi etc.); aplicarea pedagogiei specifice pentru ZEP în zone rurale cu 
mulţi elevi romi; 

- a şti cât poate fi solicitat şi stimulat un elev debutant în gimnaziu; 
- deprinderea elevilor cu autoevaluarea şi interevaluarea; 
- demersuri pentru mai strânsa integrare a elevilor în colectivul clasei; 

managementul disciplinei la clasă; modul de tratare a elevilor care repetă anul 
şcolar; 

- combaterea agresivităţii/ violenţei în şcoală; combaterea abandonului şcolar; 
- dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: formarea pentru team teaching, 

pentru învăţarea pe bază de proiect şi portofoliu; participarea profesorilor diriginţi 
la cursuri de consiliere pentru părinţi; 

- apelarea de către diriginţii clasei şi de către profesori la noi strategii, tehnici de 
comunicare şi colaborare cu părinţii elevilor de clasa a V-a. 

Cu toate acestea, părinții și cadrele didactice pot sprijini copilul în trecerea sa la gimnaziu 
prin mai multe măsuri, precum:  

 Asigurarea continuității cât mai multor elemente din cele cunoscute de copil anterior 
intrării în clasa a V-a.  

 Lucrul în rețea a cadrelor didactice, buna colaborare dintre profesori și învățători, dintre 
toți profesorii clasei, colaborarea cu părinții și consilierul școlar. 

 Obișnuirea progresivă a copiilor cu profesorii noi și cu celelalte schimbări care au loc în 
ciclul învățământului secundar. 

 Crearea unui mediu școlar în care copiii să se simtă valorizați, importanți, înțeleși și în 
care trecerea la gimnaziu să se realizeze firesc. 

 Menținerea programului școlar dimineața pentru asigurarea continuității, pentru 
asigurarea unui regim de viață echilibrat (cu masă de prânz, timp pentru odihnă și 
activități recreeative) și pentru respectarea ritmului vieții de familie (a relației cu frații 
și părinții). 

 Asigurarea unui diriginte pregătit pentru înțelegerea nevoii copiilor de a avea o 
autoritate protectoare și din clasa a V-a. Acest diriginte poate fi chiar învățătoarea de 
care copiii nu ar mai trebui să se despartă, care deja îi cunoaște și care poate deveni 
un element important de stabilitate în situația acestei treceri. 

 Valorizarea pozitivă a aceste treceri la gimnaziu. Copilul acum nu ar trebui să aibă doar 
responsabilități în plus, ci și drepturi și libertăți care să-l facă să se simtă mândru și să 
se bucure că a crescut. 

Măsuri care pot contribui la facilitarea integrării copiilor în ciclul secundar, deși nu se 
referă în mod special la această categorie de elevi sunt: evitarea supraaglomerării colectivelor 
de elevi; reducerea fluctuației cadrelor didactice din învățământ și de la clasă; creșterea timpului 
acordat elevului de către profesor și a calității acestuia prin reducerea birocrației din sistemul de 
învățământ; asigurarea consilierilor școlari în toate unitățile de învățământ; actualizarea, 
descongestionarea și simplificarea programelor școlare (mai ales pentru clasa a V-a) și a 
manualelor; individualizarea în învățământ și modernizarea metodelor de predare-învățare-
evaluare; asigurarea unor spații de joc în aer liber.  

4.2. Măsuri şi practici posibile la nivelul organizării școlare  

 Situații particulare, individuale, au neîndoielnic o importanță mare în facilitarea 
integrării copilului în ciclul gimnazial („Omul sfințește locul.”). Totuși, există unele măsuri ce pot 
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fi luate la nivelul organizării școlare și a sistemului de învățământ, care pot facilita integrarea 
copilului în ciclul de învățământ gimnazial. 

 Prima și cea mai la îndemână măsură este aceea a asigurării continuității cât mai multor 
elemente din cele cunoscute de copil anterior intrării în clasa a V-a: păstrarea aceleiași unități 
de învățământ – de către părinți pentru copilul lor, păstrarea acelorași colective de copii din 
clasa a IV-a și în clasa a V-a – de către conducerea școlii, păstrarea spațiilor educaționale și a 
orarului de studiu dimineața, în măsura în care realitățile locale o permit. 

 Apreciat drept pozitiv, atât de învățătoare și profesori, cât și de părinți și copii este faptul că, 
încă din clasele primare, copiii cunosc mai multe cadre didactice, făcând orele de limbi 
străine, educație fizică și religie cu alte cadre didactice decât învăţătoarea, specializate 
pentru aceste discipline. Ele se păstrează de cele mai multe ori și în nivelul secundar, 
constituind elemente de continuitate, care facilitează adaptarea copilului la ciclul gimnazial. 
O extindere a numărului de profesori specialiști în învățământul primar nu este dezirabilă, din 
spusele respondenților.  

 Elementele de noutate pot fi prezentate anterior intrării în ciclul gimnazial și copilul poate fi 
obișnuit progresiv cu profesorii noi, cu noile cerințe și așteptări ale acestora etc., în măsura în 
care există un management bun în unitatea școlară și fluctuațiile la nivelul resurselor umane 
din învățământ sunt mai reduse. De exemplu, anterior intrării în gimnaziu, elevii pot fi 
pregătiţi pentru noul sistem de evaluare, prin note. 

 La nivelul organizării și derulării procesului de învățământ, profesorii de gimnaziu își pot 
adapta cerințele la nivelul real al copiilor, pot structura materia școlară și pot oferi mai multe 
exemplificări, pentru a facilita înțelegerea de către copii a conținuturilor predate. Pentru a 
face orele mai atractive, profesorii pot utiliza și în gimnaziu mai mult metodele activ-
participative – după modelul învățământului primar, pot oferi mai multe activități practice, 
folosind un material didactic diversificat, adaptat vârstei copiilor. Pentru demararea unei 
învăţări încununate de succes, cadrele didactice ar trebui să utilizeze prima parte a anului 
școlar pentru recapitulări și consolidarea materiei școlare din ciclul învățământului primar. 
Semestrul I din clasa a V-a ar putea fi considerat preponderent o perioadă de acomodare a 
elevilor şi de cunoaştere reciprocă între cadrele didactice şi elevi, precum şi de creare a unui 
cadru propice şi specific gimnaziului pentru o abordare a învăţării pe bază de competenţe 
specifice şi competenţe-cheie. Profesorii pot cunoaşte astfel gradul de atingere de către elevi 
a competenţelor elementare şi potenţialul de care dispun aceştia, nevoile şi interesele 
elevilor, stilurile lor de învăţare şi obstacolele care stau în calea unei învăţări autonome; ei 
pot totodată iniţia şi dezvolta o relaţie educativă bazată pe dialog şi colaborare 
pluridimensională, cu elevii parteneri incluşi în această relaţie educativă. Însă aceste scopuri 
pedagogice nu pot fi atinse fără aportul colaborativ substanţial al comisiilor de specialitate 
din interiorul organizaţiei şcolare şi fără munca în echipă a cadrelor didactice pe arii 
curriculare, demersuri care trebuie declanşate încă din debutul anului şcolar. 

 Datorită dificultăților de învățare pe care unii copiii le au și a dificultății cadrelor didactice de 
a individualiza în cazul unor colective foarte numeroase de copii, învățătorii oferă adesea 
activități de sprijin pentru elevii care nu țin pasul cu ceilalţi sau pentru cei supradotați, cu 
potențial ridicat și inclinație pentru performanță. La intrarea în ciclul gimnazial rareori se mai 
organizează aceste activități de sprijin. Ele sunt adesea înlocuite de sistemul „meditațiilor”, a 
orelor particulare plătite de părinți, un sistem de învățământ paralel, ce reduce în fapt 
egalitatea de șanse a copiilor. Există totuși și unități de învățământ, care organizează 
asemenea activități de sprijin pentru elevi, oferind modele de bune practici pentru alte 
unități din sistem. 

 Perioadele școlare de tipul „Școala altfel” au impact pozitiv asupra integrării copiilor în ciclul 
gimnazial; în funcție de organizarea locală – pot conduce la colaborarea și intercunoașterea 
elevilor din cele două cicluri de învățământ, la colaborarea directă dintre învățători și 
profesori prin organizarea și desfășurarea unor proiecte comune. Elevii din ciclul primar și 



116 

 

profesorii din ciclul gimnazial se pot cunoaște reciproc, pot conlucra în funcție de înclinații și 
interese specifice anterior intrării copiilor în clasa a V-a.  

 Implicarea în activități extrașcolare a copiilor este o realitate în ciclul învățământlui primar. 
Continuarea acestora este adesea măsura normalității și a încărcării rezonabile a copilului în 
ciclul gimnazial, iar renunțarea la aceste activități produce copilului sentimente de frustrare 
și neputință. Sunt în general activități alese de copii, în funcție de înclinațiile lor specifice. 
Învățarea nu se produce doar în cadrul formal al școlii, ci și în cel informal și nonformal. 
Valorizarea activităților extrașcolare ar trebui să intre în rutina fiecărui membru al 
comunității educaționale.  

 Existența consilierului școlar în toate unitățile de învățământ – atât din mediul urban, cât și 
din cel rural, poate constitui un element de sprijin pentru buna integrare a copiilor în ciclul de 
învățământ gimnazial. 

 Există o serie de măsuri, ce pot contribui la facilitarea integrării copiilor în ciclul gimnazial, 
deși nu se referă în mod special la această categorie de elevi: respectarea normativelor 
privind numărul de elevi dintr-o clasă și evitarea supraaglomerării colectivelor de elevi; 
deoarece timpul alocat în prezent copiilor de către profesorii din gimnaziu este mult 
diminuat din cauza birocrației existente în școli, reducerea birocrației ar permite alocarea 
timpului respectiv pentru activități derulate de profesori împreună cu elevii; descentralizarea 
autentică a sistemului de învățământ ar da mai multă libertate directorilor în ce privește 
resursa umană din școală (angajarea consilierilor școlari, păstrarea profesorilor bine pregătiți 
și apreciați de elevi și părinți), dar și resursele materiale (utilizarea fondurilor în funcție de 
prioritățile școlii, de nevoile elevilor etc.).  
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V. Concluzii și recomandări generale 

Cunoașterea și implicarea copilului în procesul educativ 

Nu ne putem ocupa de educația copilului fără o cunoaștere temeinică a lui. Cercetarea 
noastră a evidențiat că multe din nemulțumirile învățătoarelor erau legate de comportamente 
firești ale copiilor la această vârstă în condiții de schimbare. De asemenea, multe dintre 
așteptările profesorilor rămân nesatisfăcute din aceeași necunoaștere a firescului vârstei 
pubertare. Totodată, trecerea copilului în nivelul gimnazial îl lipsește pe acesta de siguranța pe 
care o instaura învățătoarea. Copiii se simt mai liberi într-un context în care nu au experiența 
asumării de sine cu responsabilitate.  

În orice acțiune care se dorește educativă este nevoie de o pregătire temeinică a cadrelor 
didactice pentru cunoașterea copilului. Mediul școlar, programele și acțiunile cadrelor didactice 
ar trebui să țină seama de aceasta. 

O astfel de cunoaștere ar trebui să ne arate că un copil aflat în situație de schimbare, fiind 
preocupat de acomodare nu poate face mari progrese în planul educației intelectuale. Deci 
programele în anii de școală care presupun mari schimbări pentru copil, ar trebui mult degajate. 

De asemenea, copilul nu este supus procesului de educație, ci educația îi sprijină 
dezvoltarea sa firească spre libertate și spre asumare cu responsabilitate. De aceea este 
necesară implicarea reală a copilului în procesul său de educație. Alegerile, asumările și deciziile 
sale să poată fi asumate, copilul să se poată confrunta cu consecințele actelor sale și nu cu 
atitudinile subiective ale adulților educatori, să descopere mândria și bucuria implicării 
personale în activități pentru sine, pentru alții și pentru mediul din jurul lui.  

Coerența și consistența sistemului educativ 

Pentru educație este nevoie de un sistem stabil, echilibrat, consistent, care să vină cu o 
ofertă de valoare și care să trezească încrederea beneficiarilor. Dacă schimbările propuse sunt 
prea numeroase (ceea ce se întâmplă de 22 de ani în sistemul de învățământ românesc), 
participanții sunt preocupați în mod firesc să se adapteze, deci progresul educativ trece pe 
planul al doilea. De asemenea, sistemul educativ nu poate fi gândit ca un sistem închis în și 
pentru sine. Copiii vin din spațiul social care are configurația epocii și se pregătesc pentru 
integrarea socială care evoluează și în funcție de fundamentele educative. Comunicarea școlii cu 
familia și adaptarea ei la cerințele generale ale societății sunt inevitabile pentru o ofertă 
educațională valoroasă. De asemenea, adaptarea la societate nu presupune proliferarea 
metehnelor negative în școală, ci descoperirea acelui bun simț educativ care poate crea un 
cadru sănătos necesar dezvoltării copiilor.  

Comunitatea locală implicată în gestionarea școlii trebuia să fie de natură să sprijine 
această instituție și nu să o exploateze. De pildă, sălile de sport din numeroase școli sunt 
închiriate unor firme de către pimărie. Ele sunt folosite seara de către adulți, fonduri pentru 
curățenie nu există și astfel au devenit nefuncționale pentru copii. Bineînțeles că exemple de 
„ajutor” unilateral oferit de către școală săracei primării locale sunt mult mai numeroase. 

Eliminarea principalilor factori de frustrare a cadrelor didactice 

Multe dintre cadrele didactice sunt frustrate: se simt prost plătite, greșit evaluate și 
desconsiderate. Este o situație în care copiii nu pot beneficia de activitatea lor la un nivel înalt. 
Aici recomandarea ar fi să se investigheze serios cauzele de frustrare ale cadrelor didactice și să 
se remedieze greșelile. Acesta pentru că nu se face educație de calitate cu oameni frustrați și 
care se simt devalorizați. 

Cel mai adesea se descoperă cauze prea generale și prea costisitoare, poate tocmai 
pentru a ne asigura că nu avem ce face. Totuși, discutând cu cadrele didactice am constat că se 
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confruntă cu numeroase nedreptrăți privind felul rigid în care sunt evaluate, privind corupția din 
școală, privind influența stresantă a unor părinți, privind supraîncărcarea cu activități și proiecte 
care nu au de a face cu activitatea lor de la clasă, privind instabilitatea legislativă la nivelul 
învățământului care determină permanente schimbări și adaptări. Acestea nu reprezintă decât 
nevoia firească de a beneficia de un mediu salurbu, echilibrat și normal în care să fie lăsați să-și 
exercite profesia. Evident că aici nu este nevoie de resurse financiare pentru restabilirea 
echilibrului, ba mai mult, existența lor ar genera o și mai mare corupție și nedreptate ceea ce 
duce cu gândul la primordialitatea stabilirii unui cadru sănătos de trai în școală. 

O altă sursă de frustrare a cadrelor didactice vine din neadecvarea cerințelor abundente 
cu oferta de la nivelul pregătirii. Li se cere profesorilor să-și schimbe abordarea, metodele, 
tehnicile în condițiile în care nu au fost pregătite pentru aceasta, nu dispun de timp (din cauza 
cerințelor colaterale) și au clase supraglomerate (cu efective mari de copii). 

Selecția reală a cadrelor didactice 

Cu ocazia cercetării, am constat și grave comportamente ale câtorva cadre didactice din 
școală. Efectul acțiunii asupra copiilor este unul de influență traumatică. Acestea nu sunt multe, 
dar sunt suficiente pentru a afecta imaginea pe care o are școala. De asemenea, cum orice copil 
contează este suficient pentru a lua măsuri de protecție în școala care trebuie să fie un mediu 
sigur.  

Pentru aceasta este nevoie de o mai bună selecție în formarea inițială, la absolvirea 
formării de bază, dar și un control real pe parcurs. Acel aviz anual al psihologului este mai mult 
formal, aici propunerea ar fi ca el chiar să conteze fie printr-o mai bună selecție a psihologilor 
care dau avize pentru funcționarea cadrelor didactice, fie prin responsabilizarea acestora pentru 
ștampila pe care o acordă. De asemenea, psihologul școlar ar trebui să observe și acest aspect și 
să intervină la timp. 

Comunicarea și colaborarea școlii cu părinții 

Deși se vorbește foarte mult despre aceasta, în realitate se constată o mare problemă. 
Școala are o atitudine de majestate față de părinții care nici măcar nu sunt lăsați să intre în 
spațiul școlii decât când sunt chemați „la ordine”. Totuși părinții ca plătitori de taxe, ca 
beneficiari ai sistemului de educație și ca adulți implicați în educația copiilor lor ar trebui tratați 
ca atare de pe poziții de egalitate. Școala ar trebui să se deschidă în mod real părinților, iar 
aceștia trebuie să respecte regulile ce țin de educația copilului (care s-ar putea regăsi în 
regulamentul școlar). Se pot constata în unele cazuri asociații de părinți care devin instituții 
supraindividuale ce se depărtează rapid de interesul membrilor, de aceea, ca și în cazul copiilor, 
este nevoie de comunicări individualizate și cu părinții.  

Scopul de sprijinire educativă a copilului este comun părinților și profesorilor, deci 
premisa pentru comunicare există, dar această comunicare întru colaborare nu poate fi nici pe 
verticală nici adresată maselor. Și aici se simte nevoia revenirii la starea de firesc, de obișnuit al 
unor oameni care au un țel comun și vor să se spijine. 

Considerarea școlii ca mediu de viață 

Cercetarea noastră a evidențiat încă o dată distanța pe care o are școala de orice mediu 
real, natural, obișnuit din societate. Or această artificialitate nu-i face bine școlii, ea ar putea 
deveni un mediu mai viu, mai apropiat în care copiii, cadrele didactice și părinții să se simtă bine.  

Arhitectura comunistă a școlilor ar putea să fie regândită măcar funcțional. Intrarea din 
față ar putea să se deschidă pentru copii și pentru părinții lor, clasele ar putea fi organizare altfel 
decât în șiruri, curtea școlii ar putea deveni un parc de joacă și de plimbare deschis comunității, 
în interior ar putea exista săli ale părinților și spații de joacă. Unde există after-school ar trebui 
să fie și paturi și dulăpioare precum și o organizare relaxată în așa fel încât copiii să se poată 
odihni și să poată să aibă un timp „de voie”. Toate acestea nu însumează fonduri majore, oricum 
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părinții cheltuiesc cu prisosință bani mai mulți pe caiete speciale, concursuri, cursuri 
nonformale, aparatură video și pc care împovărează copilul în loc să-l antreneze.  

Mai presus de toate acestea, adaptarea la un sistem de educație este inutilă dacă el nu 
este adecvat cerințelor reale ale societății din care face parte. Un sistem de educație în sine 
pentru sine nu poate fi decât un „turn de fildeș” destinat unor  „prinți și prințese” care nu știu 
face față lumii reale. Noi, adulții aflați în poziția de educatori fie că suntem părinți, cadre 
didactice, cercetători, decidenți în educație sau membri ai comunității putem face din sistemul 
de învățământ un spațiu de susținere real în raport cu nevoile dezvoltării copilului. Orice efort 
de adaptare al copilului este mai ușor de realizat dacă o face pentru satisfacerea nevoilor sale de 
creștere. De asemenea, educația nu înseamnă că doar copilul se adaptează unui sistem, ci și că 
sistemul se adaptează nevoilor lui.  
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VII. Anexe 

 

Anexa 1: Ghidul de interviu pentru învăţători (clasa pregătitoare şi clasa I) 

 

Localitatea………………  

Şcoala …………………………………….  

Mediul:     Rural /  Urban  

 

Întrebări: 

1. Consideraţi că trecerea copiilor la noul nivel de școlaritate ridică anumite probleme de 

adaptare? Care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare observate de dvs. sau 

comunicate de colegi?  

 

2. În ce măsură considerați că este importantă colaborarea cu educatoarele în vederea 

pregătirii timpurii a copiilor pentru trecerea la nivelul următor de școlaritate? Dați 

exemple de activități de colaborare. 

 

3. Cine credeți că ar trebui să se implice și cum, pentru sprijinirea copiilor pentru 

trecerea la nivelul următor de școlaritate?  
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Anexa 2: Ghidul de interviu pentru învăţători (clasa a IV-a) 

 

Localitatea………………  

Şcoala …………………………………….  

Mediul:     Rural /  Urban 

 

 

Întrebări: 

1. Ce dificultăți de adaptare credeți că ar putea avea copiii la trecerea în învățământul 

gimnazial? 

 

2. Cum îi pregătiți pe copii pentru o bună integrare în clasa a V-a (dați exemple concrete 

de activități sau măsuri pe care le-ați adoptat dvs.)?  

 

3. Cum colaborați cu profesorii din școală, în vederea unei bune adaptări a copiilor în 

nivelul următor de școlaritate? 

 

4. Ce credeți că ar trebui să facă părinții pentru acomodarea copiilor cu clasa a V-a? 

 

5. Ce măsuri ar fi necesare la nivelul sistemului de învățământ pentru a facilita 

adaptarea copiilor?  
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Anexa 3: Ghidul de interviu pentru educatori (grupa pregătitoare) 

 

Localitatea………………  

Grădiniţa …………………………………….  

Mediul:     Rural /  Urban 

 

Întrebări: 

1. Ce dificultăți de adaptare credeți că ar putea avea copiii la trecerea în învățământul 

primar? 

 

2. Cum îi pregătiți pe copii pentru o bună integrare în şcoală (dați exemple concrete de 

activități sau măsuri pe care le-ați adoptat dvs.)?  

 

3. Cum colaborați cu învăţătorii, în vederea unei bune adaptări a copiilor la şcoală? 

 

4. Ce credeți că ar trebui să facă părinții pentru acomodarea copiilor cu şcoala? 

 

5. Ce măsuri ar fi necesare la nivelul sistemului de învățământ pentru a facilita 

adaptarea copiilor la şcoală?  
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Anexa 4: Ghidul de interviu pentru profesori (clasa a V-a) 

Localitatea………………  

Şcoala …………………………………….  

Mediul:     Rural /  Urban  

Întrebări: 

1. Ce aşteptări aveţi de la copii intraţi în clasa a V-a? 

 

2. Ce dificultăți de acomodare au copii la clasa a V-a şi care credeți că ar fi cauzele lor 

cele mai frecvente ?  

 

3. Care sunt pentru dvs. principalele indicii, semne că un copil are dificultăți de 

acomodare? 

 

4. Cum îi sprijiniți dvs. pe copii pentru a se acomoda cu clasa a V-a? 

 

5. Ce credeți că ar trebui să facă părinții pentru acomodarea copiilor cu clasa a V-a? 

 

6. Ce măsuri sunt necesare la nivelul structurii și organizării sistemului de învățământ 

pentru a facilita acomodarea copiilor cu clasa a V-a?  

(Cum procedaţi în cazul elevilor care au dificultăţi deosebite de adaptare la noul mediu 

şcolar?)  
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Anexa 5: Ghidul de interviu pentru părinţi (clasa pregătitoare şi clasa I) 

 

Localitatea………………  

Şcoala …………………………………….; Nr…………  

Mediul:     Rural /  Urban;  

 

Întrebări: 

1. Care sunt principalele dificultăţi pe care le întâmpină copilul dvs. de când a început 

şcoala? 

 

2. Cum vă ajutaţi în familie copilul pentru o integrare mai uşoară? 

 

3. Cum consideraţi că l-a ajutat şcoala, respectiv doamna învăţătoare, pe copilul dvs., 

pentru a se acomoda cu şcoala? 

 

4. Ce credeţi că ar trebui făcut în general pentru a-i ajuta pe copii să se acomodeze cu 

şcoala? 
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Anexa 6: Ghidul de interviu pentru părinţi (clasa a IV-a) 

 

Localitatea………………  

Şcoala …………………………………….; Nr…………  

Mediul:     Rural /  Urban;  

 

Întrebări: 

1. Cum vă pregătiți în familie copilul pentru intrarea în ciclul de învățământ următor ? 

  

2. Care sunt criteriile după care veți alege clasa/ școala la care va învăța copilul dvs.?  

 

3. Care sunt principalele provocări sau dificultăți pe care credeți că le va întâmpina 

copilul dvs. la intrarea în ciclul de învățământ următor? 

 

4. Din ceea ce ați observat și aţi aflat de la copilul dvs., la ce se așteaptă el / ea de la 

următorul ciclu de învățământ? 
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Anexa 7: Ghidul de interviu pentru părinţi (clasa a V-a) 

 

 

Localitatea………………  

Şcoala …………………………………….; Nr…………  

Mediul:     Rural /  Urban  

 

Întrebări: 

1. Care sunt principalele dificultăți pe care le întâmpină copilul dvs. la intrarea în clasa a 

V-a?  

 

2. Cum vă ajutați în familie copilul pentru o adaptare mai ușoară la noul ciclu de 

învățământ? 

 

3. Cum considerați că l-a ajutat școala, respectiv cadrele didactice, pe copilul dvs., 

pentru a se acomoda cu noul ciclu de învățământ? 

 

4. Ce credeți că ar trebui făcut în general pentru a-i ajuta pe copii să treacă din ciclul 

primar în cel secundar? 
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Anexa 8: Ghidul de interviu pentru părinţi (gădiniţă, grupa pregătitoare) 

 

Localitatea………………  

Şcoala …………………………………….; Nr…………  

Mediul:     Rural /  Urban  

Genul persoanei intervievate:   Masculin /  Feminin 

 

Întrebări: 

1. Cum vă pregătiți în familie copilul pentru intrarea la şcoală? 

 

2. Care sunt criteriile după care veți alege școala la care va învăța copilul dvs.?  

 

3. Care sunt principalele provocări sau dificultăți pe care credeți că le va întâmpina 

copilul dvs. la intrarea în şcoală? 

 

4. Din ceea ce ați observat și aţi aflat de la copilul dvs., la ce se așteaptă el / ea de la 

şcoală? 
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Anexa 9: Ghidul de interviu pentru copii (clasa a V-a) 

 

Localitatea………………  

Şcoala ……………………………………. 

Număr de participanți…………  

Mediul:     Rural /  Urban  

Întrebări  

1. Cum era doamna învățătoare? Dacă îi simțiți lipsa, din ce motive? 

 

2. Cum vă simțiți cu colegii? 

 

3. Cum vi s-a părut începerea clasei a V-a?  

 

4. Ce s-a schimbat de când ați început clasa a V-a? 

 

5. Care dintre profesori vă plac? De ce? Care dintre profesori nu vă plac și de ce? 

 

6. Ce v-ar plăcea să se întâmple la școală? 

 

7. Dacă ați fi directorul școlii cum ați organiza-o pentru ca toți copiii să se simtă bine? 
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Anexa 10: Ghidul de interviu pentru copii (clasa a IV-a) - opţional 

 

Localitatea………………  

Şcoala ……………………………………. 

Număr de participanți…………  

Mediul:     Rural /  Urban  

 

Întrebări: 

1. Cum crezi că va fi în clasa a V-a? 

 

2. Care crezi că vor fi schimbările bune? 

 

3. Care crezi că vor fi schimbările mai puţin bune? 

 

4. Ce ţi-ar plăcea să se întâmple în şcoală din clasa a V-a? 

 


