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 REPERE INTRODUCTIVE 

 

 

 Dezvoltarea socio-emoţională este unul dintre principalele fundamente ale stării de bine a 

copiilor, fiind una dintre premisele adaptării optime a acestora la cerinţele mediului înconjurător. 

Aceasta constituie fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor copiilor de acasă, de la şcoală şi din 

comunitate, influenţând semnificativ succesul acestora la şcoală şi în viaţă.   

 Schimbarea mediului și oferirea de noi provocări intelectuale și sociale pentru copil crează 

o perioadă mai vulnerabilă, în care se pot dezvolta sau releva anumite probleme emoționale, de 

învățare sau de comportament. Pentru unii copii, adaptarea la școală este foarte dificilă. Ca părinte, 

acordă-i timp să își ventileze sentimentele și reflectă ceea ce observi: “Văd că ești supărat și te înțeleg; 

Primele zile pot fi mai dificile”. Odată ce este pregătit să vorbiți despre asta, dezvoltați împreună 

strategii pentru a face față situațiilor dificile. Sănătatea emoțională, încrederea în sine și siguranța 

părinților sunt infinit mai valoroase decât orice notă sau concurs! 

 În acest context este important să reflectăm împreună și să găsim pârghiile ce pot să fie 

motorul bucuriei de a învăța, care la rândul ei conduce la construirea calității vieții micului învățăcel, 

pentru a face din următoarele afirmații practici uzuale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Chiar dacă așa ți se 
pare că îl aduci cu picioarele pe 
pământ, copilul poate interpreta 
vorbele tale drept brutale, iar 
amenințările de genul ”Vezi tu la 
școală, n-o să te mai poți juca, la 
școală va trebui să înveți!”, vor 
avea exact efectul opus. 

 Nu-l amenința niciodată cu școala! 



Nu-l șantaja afectiv! 

Dacă e copil la școală, asta nu înseamnă că nu mai 
are voie să greșească. Greșelile sunt și ele bază de 
învățare și oricui îi este permis să comită erori la un 

moment dat. 



 Arată-i că-l iubești, 
chiar și atunci când ia note mici! 
Copilul tău are nevoie să simtă 
în permanent afecțiunea ta și 
sprijinul tău.  

Nu-ți schimba atitudinea față de copilul tău!  



Nu exagera importanța școlii!  

Menține mereu o imagine realistă, 
pentru a nu-ți pierde credibilitatea 

în fața propriului copil.  



Nu mai da verdicte negative! 

Ele sunt reflexia propriilor temeri și nu are nimic de-
a face cu percepția copilului. 



Ai răbdare! 

Ascultă ce are de spus, nu-l grăbi și nu ridica tonul la 
el! Nu vei face decât să tai orice punte de 

comunicare cu el! 



Nu-ți transfera propriile spaime 

asupra copilului! 

Se va simți nesigur și respins. 
Școala devine foarte importantă în 

viața copilului când lui îi place 
acolo și experimentează în el trăiri 

importante. 



Acordă-i timp să se acomodeze!  

El trebuie să învețe cu noile reguli, 
cu cerințele, comportamentul și 
limbajul specific acestui mediu. 



Nu-ți modifica comportamentul 

față de copil! 

 A deveni elev nu înseamnă a deveni ”om mare”, cum au senzația 

majoritatea copiilor. Copilul tău are încă nevoie de timp, de dragoste și de 

atenția ta. El trebuie să se simtă în permanent  protejat, iar familia trebuie să îi 

ofere același mediu sigur ca până atunci. 



Copilul nu trebuie să se 

sacrifice pentru viitorul lui!  

 Lasă-l să-și trăiască copilăria, lasă-l să se 

joace și să se bucure în continuare de lucrurile care îi  

 plac! 



Arată-i înțelegere când se simte 

neputincios! 

Unele teme pentru acasă 
presupun un efort major de 

dezvoltare emoțională. 



Bucuria de a învăța este, 

de cele mai multe ori, 

o bucurie legată de un 

eveniment 

aparent banal, 

împărtășită cu ceilalți! 
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