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01
PROCESUL DE PREGĂTIRE A COPIILOR PENTRU DEBUTUL
ŞCOLAR

Pregătirea pentru şcoală implică stăpânirea unor
abilităţi şi aptitudini de bază care permit copilului să
funcţioneze cu succes în mediul şcolar, să se adapteze atât la
nivel academic, cât şi la nivel social.
Fenomenul integrării copilului în activitatea şcolară
este un fenomen complex, în analiza căruia trebuie să se ţină
cont de: vârsta cronologică, maturitatea şcolară, conţinutul
instruirii în grupa pregătitoare.
De aceea, pregătirea pentru şcoală reprezintă
capacitatea copilului de a face faţă cerinţelor de la şcoală.

În psihologia dezvoltării au fost identificate următoarele competenţe
fundamentale ce necesită a fi dezvoltate în pregătirea pentru şcoală a unui copil:

01
competenţe
cognitive
atenţie, memorie,
categorizare,
limbaj, planificare
şi rezolvare de
probleme;

02
competenţe
sociale
capacitatea copilului de
a stabili relaţii sociale
adecvate, de a respecta
regulile sociale şi de a
rezolva probleme ce pot
apărea în relaţiile
personale

03
competenţe
emoţionale
înţelegerea emoţiilor
celorlalţi, exprimarea
propriilor emoţii şi
capacitatea de
autoreglare
emoţională

04
competenţe de
autonomie
personală
capacitatea
copilului de a
rezolva probleme
cotidiene specifice
grupului de vârstă
din care face parte.

05
competenţe
motrice

motricitate
grosieră şi fină

o Prerechizite ale şcolarizării:

prerechizitele scris-cititului,
prerechizitele matematice,
cunoştinţele despre funcţionarea cognitivă

DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI FORTIFICAREA SĂNĂTĂŢII ÎN
PREGĂTIREA COPIILOR PENTRU DEBUTUL ŞCOLAR

02
Activităţile de joc şi ajutor pentru adult, acţiunile imitative şi de
mânuire a obiectelor, precum şi deplasările în spaţiul ambiant, contribuie
la dezvoltarea motricităţii grosiere, în timp ce desenul, colajele, modelarea
plastilinei, mişcările de la nivelul aparatului fono-articulator, stimulează
dezvoltarea motricităţii fine, care are efecte pozitive pentru pregătirea
copilului în vederea achiziţiei scrisului şi a comunicării verbale.

Starea de sănătate şi igienă personală este indicată de cunoştinţele şi deprinderile
copilului referitoare la:

realizarea îngrijirii şi
igienei personale
deprinderi de igienă şi
îngrijire corporală
(baie, tăiatul unghiilor, spălat
pe dinţi, pieptănat, îmbrăcat,
utilizarea adecvată a
toaletei, spălat pe mâini
înainte de masă, după
folosirea toaletei etc.)

realizarea nutriţiei
deprinderi şi abilităţi de
autoservire la masă prin utilizarea
corectă a tacâmurilor, respectarea
orarului şi succesiunii meselor,
recunoaşterea
mâncărurilor, comportament
alimentar sănătos, pregătirea unor
elemente etc.;

menţinerea sănătăţii şi a
securităţii personale

deprinderi de odihnă adecvată, refacere
prin somn, mişcare
în aer liber, protejare de boli, se sursele
de microbi, : abilităţi de ocolire a
surselor de pericol, de prevenire a
riscurilor şi plasare în condiţii de
siguranţă, evitare a comportamentelor
dăunătoare, reguli necesare pentru a
distinge între siguranţă şi pericol

DEZVOLTAREA PERSONALĂ, EMOŢIONALĂ ŞI SOCIALĂ ÎN
PREGĂTIREA COPIILOR PENTRU DEBUTUL ŞCOLAR;

Comportamentul personalităţii copilului la debutul şcolar depinde de
gradul de maturitate şcolară determinant de maturitatea intelectuală
(structurarea iniţială a mecanismelor intelectuale), de maturitatea
emoţional-volitivă (diferenţierea emoţiilor, stabilizarea sentimentelor
şi capacitatea de control a lor) şi de maturitatea socială propriu-zisă
(adaptarea la condiţiile instruirii şi activităţii în şcoală, participarea cu
sau fără responsabilitate la această activitate).

03

Managementul pregătirii copilului pentru şcoală vizează, de asemenea, capacitatea
viitorului elev de integrare în activitatea didactică şi în viaţa comunităţii. Această capacitate
valorifică următoarele categorii de factori favorizanţi:

Reuşita şcolară
reprezintă un indicator cu o
sferă mai largă decât
adaptarea
şcolară (adaptarea şcolară
fiind premisa reuşitei
şcolare);

acomodarea
şcolară
la cerinţele grupului
şcolar (colectiv didactic,
clasa de elevi,
microgrupuri formate
etc.);

maturitatea
şcolară,
valorificarea deplină a
nivelului de dezvoltare
biologică, psihologică,
socială şi culturală specific
vârstei şi treptei de
învăţământ
respective;

03

Managementul pregătirii copilului pentru şcoală vizează, de asemenea, capacitatea
viitorului elev de integrare în activitatea didactică şi în viaţa comunităţii. Această capacitate
valorifică următoarele categorii de factori favorizanţi:

orientarea şcolară
adecvată
adecvată resurselor interne (intelectualenonintelectuale) şi externe (cerinţele familiei
şi ale mediului social) existente sau aflate
într-o anumită
linie de evoluţie;

(re)orientarea
şcolară specială
determinată de imposibilitatea
rezolvării pedagogice a unor cauze
obiective: debilitate mintală,
intelect de limită, tulburări
instrumentale (dislexie, disgrafie,
discalculie etc.), instabilitate
psihomotrică, tulburări
comportamentale

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI
SCRIERII ÎN PREGĂTIREA COPIILOR PENTRU DEBUTUL ŞCOLAR

Formarea competenţei de comunicare
la copii:
01

Să i se ofere copilului un exemplu
concret, un model pe care acesta
vrea să-l reproducă sau să-l imite
(De ex.: Educatorul „Bună dimineaţa,
Sanda!”, copilul „Bună dimineaţa,
dna educatoare!”.

02

Să i se demonstreze acţiunile
însoţite
întotdeauna
de
explicaţii (De ex.: „De ce
spunem „Bună dimineaţa?””,
„Să fim respectuoşi”).

03

Să se ţină cont de faptul că
dinamica formării deprinderilor
şi obişnuinţelor diferă de la un
individ la altul (De ex.: Unul se
va saluta la 2 ani, iar altul –
mai târziu, la 4 ani.”)

04

Să realizeze acţiunea în
cadrul activităţii de învăţare şi
să
verbalizeze
/să
argumenteze ce a realizat;

04

04

05
Să fie apreciat,
lăudat modul în
care vorbeşte sau a
efectuat o acţiune.

06
Adultul să
ofere exemple
pozitive în
permanenţă.

07
Să vorbească corect
şi să se comporte şi
nu numai la
grădiniţă (în familie),
dar şi-n alte situaţii.

04

Pentru o comunicare constructivă este necesar:

1

2

3

Să se respecte un
vocabular adecvat
particularităţilor de
vârstă ale copiilor

Să se respecte un ton
calm în comunicare.

Să posede un limbaj
corporal potrivit.

4

5

6

Să se respecte
timpul cu
înţelepciune.

Să se respecte
expresia liberă în
comunicare.

Să le formăm gustul
şi interesul pentru
carte.

05

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ÎN PREGĂTIREA COPIILOR PENTRU
DEBUTUL ŞCOLAR Memoria
•Compară din memorie 2 obiecte (lemn,

Percepţia
• Percepe auditiv toate fenomenele
limbii materne.
• Indică şi denumeşte 6-7 culori sau
nuanţe.
• Relaţionează ora indicată de ceas cu
programul zilnic.
• Înţelege conceptul de jumătate.

Gândirea
Relatează pe larg despre 3 imagini
prezentate.
• Defineşte 4 obiecte sau fiinţe.
• Stabileşte asemănări între 2 obiecte
prezentate (măr-portocală).
• Înţelege intuitiv relaţii contrarii (a lipi –
a dezlipi).
• Foloseşte forme complexe de
comparaţie (cald, călduţ, fierbinte).
• Denumeşte noţiuni din sfera a 4-5
categorii generale
(îmbrăcăminte, mobilă, transport).
• Are cunoştinţe elementare despre unele
meserii.

1

3

2

4

sticlă).
• Recunoaşte elementele omise din desene.
• Relatează activităţile obişnuite pentru 3
momente principale ale zilei.
• Cunoaşte şi denumeşte 3-4 anotimpuri,
obiectele de vestimentaţie
şi încălţăminte folosite.
• Recunoaşte silabele omise din cuvânt şi
cuvintele omise din propoziţie.
• Păstrează în memorie informaţia circa 3 ani.
• Recunoaşte şi identifică monedele începe să
numere banii şi să-i păstreze.
Atenția
•Se concentrează la activitate 20 de minute,
fără supraveghere din partea adultului;
• Finalizează o activitate fără să i se atragă
atenţia mai mult de două ori;
• Îşi mută atenţia voluntar la o activitate nouă
sau în interiorul aceleiaşi activităţi de la
o sarcină la alta;
• Poate să se focalizeze pe detalii specifice sau
să fie atent la mai multe aspecte deodată
(2-4) într-o activitate;
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