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Ce se întâmplă cu copilul care creşte

În jurul vârstei de şase ani se petrec mari schimbări în dezvoltarea copilului. 

Copilul capătă independență, iar noi adulţii din jurul lui, ca părinţi, bunici şi educatori, avem 
datoria de a-l ajuta. Familia nu mai poate fi suficientă pentru educaţia şi socializarea copilu-
lui, dar el are mare nevoie de suportul și înțelegerea de aici.

Nevoile copilului din această perioadă se rafinează: el vrea să cunoască lumea, să-i înțeleagă 
legile și reperele, să închege relații cu oameni din afara familiei sale, să activeze într-un grup 
constant de congeneri fără medierea părinților. 

Prin tot ceea ce face copilul pare a ne spune…

Am nevoie de un rost al meu!

Dimineața, fiecare membru al familiei se află preocupat de treburi. Majoritatea pleacă de 
acasă și nimeni nu are timp pentru copil. E un context care-l îndeamnă să-și dorească să fie 
la fel: să plece de acasă cu o treabă, cu un rost, aşa cum fac toţi ceilalţi să nu se mai simtă mic 
şi nevolnic și trist.

Acest sentiment al copilului e versificat emoționant: „Frumuşel cei mici se spală/ Şi se duc cuminţi la 
şcoală./ Maica în ghiozdan le pune/ Câte două mere bune /…/ Eu sunt mic, rămân acasă,/ Vreau să 
plâng, că nu mă lasă…/ Şi-mi aduce mama mie/ Mere mari, o farfurie./ Însă ce să fac cu ele?/ Fie chiar 
să-mi dea şi-o poală./ Eu vreau două, două mere,/ Dar să le manânc la şcoală.” (Grigore Vieru „Două 
mere”)

Şcoala poate oferi copilului o preocupare pe potriva sa, un scop personal și un loc unde să plece de 

acasă pentru a fi util social. 

Am nevoie de prietenii mei!

De la o vreme încoace copilul nu se mai joacă cu oricine, devine mai selectiv și mai puțin ac-
cesibil străinilor. Își face prieteni pe care dorește să-i vadă și suferă pentru problemele de 
relație cu aceștia.

Activarea într-un grup constant de copii îi dezvoltă inteligenţa socială: învăţă cum să comu-
nice cu fiecare în parte, experimentează roluri şi poziţii sociale, stabilește relaţii complexe, 
strică şi repară relaţii, se poziţionează într-o ierarhie.
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George Coşbuc în poezia sa „Iarna pe uliţă” remarcă importanţa socială a certurilor dintre copii care 
îşi doresc întâlnirea, dar când sunt împreună „gură fac ca roata morii” se sfădesc ca „o adunătură de 
tătari” și „stau pe-ncăierare puși”. Se despart adesea supărați și nefericiți ca după o zi să tânjească de 
dorul de a fi împreună. 
Acum părinții ar trebui să aibă înțelepciunea de a nu interveni, spunându-şi: „Nu-i nimic. Copii 
ștrengari / Ei, auzi! Vede-i-aș mari”.

În şcoală copilul găseşte un mediu în care poate avea un grup constant de colegi în raport cu care 

poate experimenta relaţii sociale diverse.

„Câte bordee, atâtea obicee!”

Copilul este un bun observator al comportamentelor celor din jur. Acum începe să constate 
că firescul din familia sa nu este universal valabil: În alte familii lucrurile se petrec diferit!

Este o constatare care duce la relativizarea regulilor şi normelor din familiei şi la deschiderea 
către comunitatea din jur la care doreşte să se adapteze.

Așa putem înţelege zicerile micului şcolar: „Eu fac aşa cum a spus Doamna, nu cum spui tu, mami!”, 
„Doamna ştie mai bine!”
Părinții care aud acestea de la copiii lor au motive de bucurie: copilul lor a crescut. Dacă el își per-
mite să „cucerească” și alte spații, înseamnă că este sigur de părinții lui (deci relaţia cu ei este bună).

Şcoala este un spaţiu neutru, al regulilor sociale neinterpretate individualizat de fiecare familie în 

parte. 

Sunt mare de-acum!

Copilul a crescut şi nu-i mai place să fsă mai fie tratat ca și cum ar fi mic. El are nevoie să fie 
luat în serios, să se pună preţ pe părerea lui, să nu se simtă neglijat atunci când se iau decizii.

Copilul se simte jenat adesea când părinţii îl giugiulesc în public, îşi şterge obrazul pupat zgomotos. 
Se revoltă când adulţii îi ciufulesc părul şi când în locul argumentelor i se spune: „Vei şti tu când vei fi 
mare!” Refuză să mai fie îmbrăcat şi hrănit de către alţii. 

Şcoala îi oferă posibilitatea copilului de a se simţi valoros prin ceea ce poate face, prin sarcinile pe 

măsura lui pe care le împlineşte cu succes. 
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Pot şi singur!

Copilul are nevoie să se autoasume, să ia decizii în ceea ce îl priveşte. Chiar dacă unele de-
cizii nu sunt tocmai bune, copilul are nevoie să experimenteze el însuși și nu să se limiteze la 
experiența altora.

Prin manifestările lui de independenţă, copilul testează mediul şi limitele părinţilor.

Acum copilul începe să aibă manifestări de independență care ne pot surprinde: poate să refuze unele 
alimente, să nu vorbească decât cu cine doreşte şi când doreşte, poate să iasă în ger fără mănuşi, să 
meargă la magazin să cumpere o pâine, fără să spună nimănui şi altele asemenea.

Şcoala acel mediu asigurator în care copilul poate experimenta independenţa şi asumarea 

responsabilităţilor fără a se opune părinţilor.

Sunt important!

Copilul are nevoie să se implice în activităţi cu sens. El este dispus la efort pentru a finaliza o 
acțiune. Îşi poate amâna unele trebuinţe şi se implică chiar şi în activităţi care nu-i fac 
plăcere pe moment, dacă anticipează consecinţe pozitive.

Pentru consolidarea stimei de sine, copilul este gata să renunţe câte puţin la principiul plăcerii. Deja 
se poate proiecta în viitor extindu-şi trăirile dincolo de momentul prezent. De asemenea, capătă o 
mai mare rezistenţă la frustrare… Chiar că a crescut!

Şcoala îi permite copilului să se remarce, să devină „cineva” prin împliniri şi reuşite, prin corectare 

de sine. Aici îşi poate consolida stima de sine.

Sunt curios şi vreau să ştiu!

Copilul păşeşte în etapa în care îşi concentrează dezvoltarea afectivă pe interesul de cu-
noaştere. Toate curiozităţile de până acum sunt ridicate la nivelul preocupării pentru simbol. 
Interesul copilului trece de la lumea observabilă către cea semnificată de semne, de la re-
laţiile directe dintre oameni, la relaţii „matematice” de adunare, scădere, înmulţire, 
împărţire.

Jocul cu mașinuțe purtate șerpuitor pe podea sunt înlocuite cu scrierea liniilor ondulate ce formează 
litere şi cifre. Îngrijirea păpuşii începe să fie devansată de grija pentru cărţi şi caiete. Semnele grafice 
ce întruchipează cuvinte deschid o lume magică la care, iată, copilul are acces!
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Şcoala introduce copilul într-o lume magică  şi îi oferă instrumentele de care are nevoie pentru a se 

descurca în ea. Lumea simbolică este o dimensiune nouă a dezvoltării care fascinează copilul.  

Concluzii

Copilul creşte, îşi consolidează independenţa, îşi redimensionează dezvoltarea prin accesul la 
lumea simbolică. Școala ca mediu îi poate fi de folos dezvoltării copilului satisfacându-i nevoi 
precum: 
• nevoia de a se afirma ca persoană cu drepturi şi responsabilităţi;
• nevoia de a participa la comunitatea largă din jurul familiei, de a-i cunoaşte legile și 

regulile;
• nevoia de a avea acces la un mediu neutru afectiv în care să se afirme prin ceea ce este 

el însuşi, în care să-şi poată amâna cerințele, în care să înveţe să suporte frustrările şi în 
care să anticipeze consecinţele actelor proprii;

• nevoia de a-şi dezvolta dimensiunea simbolică a personalităţii sale care, prin interme-
diul intelectului îi permite sublimarea.

Şcoala îi împlineşte copilului trebuințe pe care familia nu le mai poate satisface, dar aceasta 
nu înseamnă că rolul familiei diminuează. 

La începerea şcolii, copilul are nevoie, mai mult decât oricând, de suportul părinţilor lui şi de 
înţelegerea manifestărilor sale adesea ambivalente: se declară mare, dar are mare nevoie de 
protecţie, stabilitate, afecţiune şi îndrumare; îşi respinge brutal părinţii, dar are nevoie să fie 
ținut în brațe și mângâiat.
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Cum se pregăteşte copilul de şcoală

Copilul a crescut, se simte mare şi abia aşteaptă să meargă la şcoală! În mintea copilului gân-
durile se centrează în jurul școlii, are așteptări și emoții, iar sentimentele îi sunt puternice și 
amestecate. Așa se face că școala este idealizată, dar și privită cu ambivalență.

Idealizarea școlii

Copilul este emoționat de propriile lui așteptări și proiecții, de propriile lui vise legate de 
școală. Școala pare a fi cea care poate împlini dorința copilului de a deveni mare, semnificativ 
pentru ceilalți, demn de a fi luat în seamă și capabil de a face tot felul de lucruri interesante. 

Putem înțelege copilul aflat în această etapă când ne actualizăm amintiri precum „Mă apropiam cu 
gândul, sfiicios, tremurând, d-acea vestită şcoală, ca de un urs împăiat, gata să fug [...] Îmi tâcâia 
inima [...] Şi nu vedeam înaintea ochilor de frică” (Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Domnul Vucea”).

Ambivalențe afective față de începerea școlii

Școala îi pare copilului ca un târâm necunoscut care sperie, dar şi trezeşte fiorii dorinţei de 
aventură. Gândindu-ne la începutul şcolii, fcu toții putem spune ca și Delavrancea: „Mi-era 
frică şi mi-era dragă”.

Este un început care-l confruntă pe copil cu afecte puternice, cu proiecții în viitor și cu 
așteptări numeroase. Așa se explică pregătirea temeinică a copilului pentru marele eveni-
ment. Această pregătire însă, poate fi la adăpost de privirile părinților: în sfârșit, copilul 
simte că urmează un pas în viață pe care îl poate face de unul singur! Copilul simte că în viața 
lui se va petrece o mare schimbare și atunci încearcă singur să se asigure, să se acomodeze cu 
ideea, să se pregătească. Aici îi vor fi de ajutor fantasmele, visele, discuţiile, jocul de-a școala.

Fantasme și vise legate de școală

Copilul leagă școala de nevoia lui de a crește și o consideră loc al împlinirii celor mai impor-
tante fantasme și vise  ale sale. Iată şi ce îşi doreşte arzător copilul în această perioadă.

Părerea lui va conta!

Pentru copil, a merge la școală înseamnă a deveni om mare de a cărui părere se ține seama,. 
De-acum nu va mai fi dat la o parte din discuțiile celor mari, nu va mai fi invizibil atunci 
când părinții lui vorbesc despre lucruri importante. 

În mintea copilului, școala este un spaţiu în care poate demonstra că este capabil, puternic, 
inteligent. Ar fi bine să nu fie dezamăgit în această așteptare a sa.

Copilul meu merge la Şcoală!
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Va deveni important!

Copilul consideră că va învăţa şi va şti multe, va deveni important, poate chiar un împărat ca 
în basme!

„Câte nu spuneam şi pisicii! - He! he! Martinico [...] hai la Şcoala domnească, că sunt profesori buni 
[...] te face împărăteasa şoaricilor” (Barbu Ştefănescu Delavrancea „Domnul Vucea”)

Sigur, copilul va accepta să împărățească simbolic, se va mulțumi doar ca părerea lui să fie 
ascultată, să fie luat în seamă când spune ceva în aspecte care îl privesc.

Va intra într-o lume magică!

Visele copilului îi arată preocupările și îi exprimă cele mai profunde temeri și dorințe cu 
efect autoterapeutic. Astfel, reveriile, visele și căderile pe gânduri ale copilului sunt salutare.

„Noaptea visam şcoala: un palat mare, mare şi frumos, ca în basme, cu porţi de fier, cu geamlâcuri, cu 
uşi de cleştari, cu ziduri văpsite ca nişte icoane” (Barbu Ştefănescu Delavrancea, Domnul Vucea).

Poate că şcoala nu este chiar o lume magică, dar nici prea prozaică nu s-ar cuveni să fie!

Discuții despre școală

Copilul are nevoie de cineva care să-i asculte gândurile, fantasmele, temerile şi aşteptările 
faţă de schimbarea care se va petrece în viaţa sa. El nu are nevoie să fie liniștit în temerile 
sale, să i se prezinte realitatea sau să i se domolească neliniștile, ci doar să fie doar ascultat. 
Este foarte valoroasă, în această etapă a dezvoltării copilului, acea relație cu un adult capabil 
să asculte activ, dar fără să judece, fără să se simtă responsabil pentru a pozitiva temerile.

Dacă părinții, bunicii și frații nu au timp, va găsi copilul pe cineva căruia să-i povestească: „Eu îi vor-
beam (lui Grivei) de Şcoala domnească: - Hai, măi Grivei, [...] d-ai vrea, chiar şi tu ai învăţa carte” 
(Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Domnul Vucea”).

Jocul de-a școala

Pentru copil, jocul este calea naturală de a înţelege ceea ce i se întâmplă şi de a se acomoda 
cu realități noi. Acum jocurile diverse de-a şcoala vor arăta temerile şi aşteptările copilului. 
Jocurile sunt solitare sau de grup. Părinții pot şi ei însoți copilul în drumurile lui iniţiatice în 
ritm de poveste.
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Pe drumul şcolii, fiecare copil este un Harap-Alb care se întâlnește cu albine și furnici, cu senzații (de 
foame și frig), cu închipuiri şi spaime. Trebuie să suporte nedreptăţi, să se alieze şi să reuşească.  

Concluzii

Copilul care se pregătește de școală este ca un Făt Frumos în preajma călătoriei sale iniți-
atice… Așa putem înțelege starea de emoție amestecată cu teamă ce îi cuprinde pe părinții 
săi.

În raport cu şcoala, copilul are sentimente complexe ce impun trăiri maturizatoare:
• este dominat de ambivalenţa dintre dorinţă şi spaimă, dintre curiozitate şi sfiiciune, 

dintre curaj şi retragere;
• idealizează şcoala şi o consideră o „împărăţie” în care totul devine posibil, în care toate 

întrebările primesc un răspuns;
• este dornic să admire şi iubească orice dascăl i-ar putea deschide uşa cunoaşterii;
• vrea să se dedice studiului cu puteri fermecătoare. Pare o magie să poţi citi, să poţi 

folosi acele semne ciudate pentru a scrie, să mânuieşti abil stiloul, să transformi al-
chimic sunetele în semne.

Aceste aşteptări măreţe sensibilizează copilul care devine uşor de entuziasmat, dar și ușor de 
dezamăgit. Dezamăgirea îl poate face să treacă în extrema cealaltă în care şcoala apare ca o 
închidere a viitorului său, ca un spaţiu în care i se confiscă libertatea şi timpul, în care devine 
sclavul neimportant al tuturor adulților neputincioși care nu se pot simți importanți decât în 
fața copiilor (este istoria din „Domnul Vucea”). 

Această sensibilitate a copilului ar trebui să ne ajute să nu uităm ca adulți niciun moment 
pentru ce am creat și pentru ce susținem școala ca instituție. Aceasta este o construcție care 
să le servească lor, copiilor și nu nouă adulților pentru a ne simți importanți, pentru a avea 
un loc de muncă, pentru a exista o masă mare de manevră pentru mișcările politice, pentru a 
găsi un spațiu pentru confruntare între noi (părinți-profesori; profesori-profesori, profesori-
specialiști, minister-profesori etc.)

Ca părinți avem datoria de a nu dezamăgi prea crunt copilul cu temerile, nesiguranțele și cu 

problemele noastre. Avem datoria de a-i veni în întâmpinare pentru a-i susține emoția cunoașterii și 
bucuria descoperirii, de a-l ajuta să se simtă  mândru de ceea ce realizează  și important pentru ceea 

ce învață. 
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De ce clasa pregătitoare este la școală?

Grădiniţa are un rol important pentru formarea socio-emoţională, numai că, nefiind obliga-
torie, mulţi copii nu puteau beneficia de ea din diferite motive (grădinițe inaccesibile, opți-
unea părinților).

În mediul rural, grădiniţele nu sunt prezente peste tot, fapt care constituia un dezavantaj de 
pornire în formarea intelectuală şi socială a copiilor din aceste zone. Copiii de aici veneau în 
clasa I cu mai puţine şanse de a competiţiona cu colegii lor orășeni.

În spaţiul românesc, diferenţa dintre şcoală şi grădiniţă este foarte mare: mediul este diferit, 
responsabilităţile şi programul copiilor de asemenea, de aceea este nevoie de o „îndulcire” a 
mediului şcolar şi de o pregătire a copiilor pentru a face faţă şcolii. 

Grupa pregătitoare de la grădiniţă asigura doar o pregătire strict intelectuală nu şi una de 
mediu şi cerinţe. In clasa I, copiilor le trebuia cel puţin un trimestru pentru acomodarea cu 
mediul şcolar, timp în care puteau pierde un start important. Iar succesul școlar depinde 
foarte mult de echilibrul emoţional al copilului.

Până acum, școala propunea prea multe schimbări deodată pentru copii: schimbări de cer-
inţe, de program, de solicitare, de colectiv, de spaţiu, de cadru didactic. Acum i se oferă copi-
lului un an pentru a se acomoda.

O veritabilă acomodare cu un mediu nu se poate face decât în acel mediu. Prin urmare, este 
mai natural ca o veritabilă acomodare a copilului cu şcoala se facă la şcoală și nu în medii 
care vor să redea o atmosferă școlară.

Este mai ușor și pentru copii și pentru administrație ca întreg parcursul învățământului obli-
gatoriu să se petreacă în aceeași instituție. Școala generală este astfel, singura obligatorie.

Ce înseamnă clasa pregătitoare 

Pentru a înțelege ce înseamnă clasa pregătitoare vom descoperi care sunt rolurile ei, cum ar 
trebui să funcționeze ea, ce înseamnă ea pentru copii, ce abilități ar trebui să formeze și cum 
putem ajuta copilul să se acomodeze.

Rolurile clasei pregătitoare

Clasa pregătitoare își propune:
• să asigure egalitatea de şansă pentru un bun start şcolar pentru toţi copiii (şi pentru 

cei care au fost la grădiniţă şi pentru cei care nu au fost);
• să permită accesul la educaţie tuturor copiilor indiferent de mediul de provenienţă;
• să sprijine copiii în acomodarea treptată cu şcoala;
• să ofere părinților un timp de acomodare pentru a putea crea și ei comunități de spri-

jin pentru copii în jurul școlii.
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• să „viruseze” școala cu o altă abordare a copilului, să arate că se poate face educație cu 
joc și bucurie, cu plăcere și bună-dispoziție, poate, cine știe, se „contaminează” și ea 
reușind să se deschidă către viața reală și a comunității de părinții;

• să atenueze discrepanţele dintre educaţia din familie şi cea instituţională, dintre grădi-
niţă şi şcoală;

• să răspundă nevoilor de formare intelectuală a copiilor la această vârstă;
• să asigure integrarea copilului într-un mediu social de congeneri.

Ce se întâmplă în clasa pregătitoare 

În cadrul clasei pregătitoare, copilul dispune de timp și spațiu pentru trecerea într-o nouă 
etapă din existența sa. Aici, copilul are suficient timp să exploreze spațiile școlii, să-i cuno-
ască pe colegii săi, să se adapteze la cerințele doamnei învăţătoare și să se acomodeze cu 
programul școlar. În clasa pregătitoare, copilul: 
• nu are teme, nu este evaluat cu calificative sau note, nu va trebui să facă față unor cer-

ințe prea mari;
• are un program lejer, centrat pe nevoile de învăţare ale vârstei sale;
• dispune de o educaţie centrată pe socializare, pe dezvoltare emoţională, pe joc şi bu-

curia de a afla lucruri noi;
• are ore de 50 de minute care sunt împărţite în perioade de învăţare prin joc ce alter-

nează cu perioadele de joc liber;
• are o învăţătoare care nu este presată de „programă” și evaluări, care poate avea degaja-

rea de a-l cunoaște și de a-l stimula individualizat;
• are colegi cu care se poate juca, cu care poate învăța să socializeze fără a fi în compe-

tiție.
• jocul este repus în drepturile sale de cale regală a învățării. 

Ce înseamnă clasa pregătitoare pentru copil

Clasa pregătitoare ajută copilul să devină mare fără a-și pierde ceea ce este mai frumos și mai 
important în copilăria sa. Această clasă este:
• un loc de întâlnire şi de împrietenire cu alţi copii;
• un loc de joacă;
• un spaţiu diferit de familie, unde poate descoperi bucuria de a fi ca și ceilalți, lejeri-

tatea de a nu mai fi mereu în centrul atenției;
• un spaţiu de învăţare sistematică şi de experienţă socială;
• un cadru sigur pentru experimente sociale în care relațiile se pot strica și repara, în 

care copilul își poate asuma roluri diverse fără a fi judecat sau etichetat.
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Ce abilităţi formează clasa pregătitoare

În cadrul clasei pregătitoare copilul își exersează noile abilități ale vârstei sale și deprinde 
altele noi. El își va descoperi noi aptitudini, va vedea că poate: 
• să comunice, să colaboreze, să stabilească relaţii cu copii de aceeaşi vârstă şi cu adulţi 

din afara familiei;
• să învețe sistematic și să gândească logic;
• să-și gestioneze singur timpul și efortul;
• să se adapteze la situaţii noi;
• să aibă rezistenţă la frustrare;
• să se implice conştient şi creativ;
• să-și asume sarcini;
• să fie coerent cu sine și consistent în relații.

Cum putem ajuta copilul care intră la şcoală

Copilul își dorește mult să fie mare, util social și capabil de a ieși cu adevărat în lume, de 
aceea ajutorul nostru constă mai mult în a sprijini această tendință naturală a lui, în a nu-i 
umbri bucuria și a nu-l dezamăgi. Îi putem fi alături dacă: 
• îl încurajăm să fie sociabil, comunicativ, tolerant, prietenos, independent;
• noi înșine suntem relaxaţi, încrezători, binedispuşi;
• discutăm cu el despre şcoală în funcţie de interesul său, de temerile lui, cu calm şi cu 

bunăvoință:
• nu combinăm începerea şcolii cu alte schimbări în viaţa copilului (schimbarea locu-

inţei, a camerei, a persoanelor de îngrijire);
• nu-l împovărăm cu propriile noastre temeri, neîncrederi, nesiguranțe, tensiuni;
• îi oferim copilului un model propriu de interacțiuni sociale eficiente: noi înșine ne 

ducem cu drag la serviciu, noi înșine privim școala ca e oportunitate în care avem în-
credere și nu suntem gata să intervenim pentru a propune schimbări în funcție de 
concepțiile personale, noi înșine comunicăm relaxat cu alți părinți și cu învățătoarea. 

Dacă noi ca părinți suntem încrezători că această schimbare este făcută tocmai pentru a 
ajuta începutul școlar al copilului și el se va putea bucura de faptul că este mare deja, doar 
merge la școală!

De ce ne e teamă de clasa pregătitoare? 

Este o teamă naturală care însoţeşte părintele şi copilul în toate etapele de desprindere. Ca şi 
copilul şi noi părinţii simţim o ambivalenţă afectivă: vrem să crească şi să meargă la şcoală, să 
fie cât mai independent, dar îl mai vrem totodată şi mic, pe deplin al nostru.
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La această temere generală se adaugă schimbarea. Ori de câte ori se petrece o schimbare în 
sistemul de educaţie ne întrebăm ce consecinţe va avea, cât de experimental este totul.

Orice schimbare trezeşte o reacţie negativă deoarece necesită un efort în plus pentru adap-
tare. Dar când este vorba despre copilul nostru, atunci schimbările ne par un pericol. În ace-
lași timp, vedem cu toții că sistemul nostru de educație înghite multe resurse și nu are prea 
mare eficiență. 

Cel mai tare ne doare când observăm cum copilul nostru care abia așteaptă să meargă la 
școală să învețe, să afle, să știe, după câțiva ani consideră școala o corvoadă de care dorește să 
se eschiveze. Este evident că trebuie o schimbare!

Parcă și cu schimbările ne-am tot obișnuit în educaţie sunt dese, multe şi adesea fără vreun 
rezultat benefic. Și atunci, normal că ne întrebăm de ce ar fi aceasta o altfel de schimbare? 

Clasa pregătitoare poate că nu aduce o schimbare prea mare, dar măcar îi oferă copilului un 
timp mai mare de acomodare și nu-l aruncă brusc în focul temelor și evaluărilor. Şi 
învăţătoarele vor avea timp să-i cunoască pe copii, să le observe individualitatea şi poate nu 
vor mai fi nevoite să încerce să-i uniformizeze.

Până acum, în clasa I erau aglomerate prea multe cerinţe pentru copil: să-şi cunoască colegii, 
să se adapteze mediului şi programului, să înţeleagă cerinţele doamnei, să se obișnuiască cu 
rigoarea școlii, să ţină ritmul cu predarea conţinuturilor, să-şi creeze deprinderi pentru toată 
viața (de scris, citit), să facă faţă evaluărilor – Nu e de mirare că era greu. 

În raport cu clasa pregătitoare, și noi părinții ar trebui să dăm dovadă de înțelepciune. Clasa 
pregătitoare nu este clasa I, deci nu ar trebui să ne arătăm nemulțumirea când vedem 
așteptările noastre nu corespund cu realitatea. Dacă un copil nu este evaluat, nu are teme, nu 
este învățat să scrie și să citească, nu înseamnă că nu face nimic la școală! Graba noastră, ar 
putea să strice treaba școlii așa că ar fi bine să vedem că veritabilele achiziții ale copilului 
sunt dincolo de cele cuantificabile în note sau rezultate la concursuri.

Clasa pregătitoare se vrea un an relaxat, de acomodare, de învăţare prin joc 

fără evaluare. 

Poate este o şansă oferită copilului de a-şi păstra sentimentul că îi place mult la școală, de a 
se bucura de ceea ce învaţă şi descoperă! Iar aceasta este mai mult decât orice alt progres in-
telectual.
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Cum putem greși, ca părinți, față de micul școlar

Uneori, noi adulţii, prea pătrunşi de sentimentul responsabilităţii, ajungem să nu ne mai 
înţelegem copilul, să îl privim cu ochi schimbaţi, cu interes doar pentru succesul şcolar. Este 
o presiune prea mare şi copilul îi face faţă cu greu.

Micul școlar, pentru a putea profita de experienţa şcolii, are nevoie de un cadru afectuos şi 
plăcut, degajat şi plin de bucurie. Noi părinții îi putem oferi acest mediu doar când ne re-
laxăm, avem încredere și ne degajăm de inabilităţile celor care au greșit cu noi. Altfel, putem 
descoperi greșeli suportate de părinții noștri, pe care ei le-au repetat cu noi și pe care acum 
ne trezim, ca părinți și învățători, reeditându-le cu copiii noștri.

Aici am să numesc câteva dintre cele mai obișnuite greșeli pe care le facem de generații cu 
copiii, care pot fi ușor evitate, dar cu toate acestea le întâlnim la fiecare pas.

Amenințarea cu școala

Copilul idealizează școala, abia așteaptă începerea ei și i se pare că odată cu aceasta totul va 
fi minunat. Este evident că nu va fi chiar așa, dar nu înseamnă că trebuie să-l aducem brutal 
cu picioarele pe pământ.

Lasă că ai să vezi tu când ajungi la şcoală, atunci nu te mai poţi juca, va trebui să-ţi faci temele!

Şantajul afectiv

Copilul îşi doreşte să fie mare şi responsabil, aceasta nu înseamnă că îl vom șantaja de câte 
ori prindem ocazia.

De acum eşti mare, copil de şcoală, trebuie să te poţi frumos, altfel te vei face de râs!

Copilul înţelege şantajul afectiv mai bine ca nimeni altul şi va face tot posibilul să se elib-
ereze de povară, să nu mai ofere informaţii de vulnerabilitate. Dacă şcoala este un „călcâi al 
lui Ahile”, atunci mai bine renunţă la iubirea ei. De aici până la afirmaţia: „Nu-mi place 
şcoala” nu este decât un pas. 

Schimbarea atitudinii faţă de copil

Familia este asiguratoare pentru copil prin faptul că suportă cu bine toate schimbările ex-
terne. Orice s-ar întâmpla afară, înăuntru este cald și bine! Dar ce se întâmplă atunci când 
vremea de afară o stabilește pe cea din casă?
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„nici acasă vorba Ionel nu mai sună ca până în luna lui septembrie 1927, când au intrat în viaţa lui 
programul, Domnul, Şcoala, Tabla, Catalogul [...] El simte că de aici înainte totul va merge numai cu 
program şi certificat şi că orice om străin o să aibă dreptul să se amestece în sufletul lui, desfătat 
până atunci de mama, care nici ea nu mai seamănă cu ce era, apărând programul şi „abecetarul" cu 
sălbăticie”  (T. Arghezi, Abecetarul).

Supradimensionarea importanţei şcolii

Școala atrage copilul ca un magnet, prin lumea aproape mistică pe care o poate deschide, 
prin magia semnelor și a cunoștințelor promise. 

„Condeiul lui Ionel e vrăjit [...] trebuie dus numai cu cele trei degete, cu care te închini”(idem).

Dar dacă, noi adulții extindem prea mult această imagine, ea riscă să-și piardă consistența și 
să se spargă asemenea unui balon prea tare umflat:

 „De dimineaţă până seara, nu-i vorba decât de cerneală şi de alfabet” (ibidem). 

Verdicte negative

În legătură cu școala copilul se vede judecat și etichetat pe termen lung: că nu are nici o 
șansă în viață, că poate are să devină gunoier, oier, văcar sau cine ştie ce profesie depreciativă 
ne mai vine în minte.

Aici e bine să înţelegem că aceste spaime sunt doar ale noastre, pentru copil poate fi ceva extrem de 
atrăgător să-şi imagineze cum ar zburda cu oiţele pe câmp sau cum s-ar plimba pe străzile orașului cu 
enorma mașină de gunoi. 

Tot odată cu școala încep și comparațiile defăimătoare: „Ia uite la colegul tău! El cum poate 
și tu nu?!”; „Eu când eram ca tine!”... dar oare mai suntem noi dispuși să ne amintim adevărat 
cum ne simțeam când eram precum copilul pe care îl certăm? Pe bună dreptate, școala îi 
apare copilului ca o carte a destinului sumbru pe care adulții par a o citi în chip nebănuit… 
De unde știu ei cum va ajunge el?! 

„—Nu-ţi place cartea, ticălosule.../ —Ba-mi place, zice Ionel, cu frică şi dezgust [...] prostule, dobi-
tocule, puturosule; când eram ca tine ştiam zece poezii, pe dinafară, şi câte altele, care-l ruşinează 
cumplit pe Ionel” (Ibidem)
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Lipsa de răbdare

Copilul nu înțelege când se țipă la el, când nu este ascultat și când este grăbit. Toate aceste 
atitudini ale noastre întrerup comunicarea cu copilul care devine opac și închis ca într-o 
cochilie pentru a se apăra. Copilul nu poate înțelege cum mama lui dragă s-a schimbat așa de 
tare:

„Bagă-ţi minţile în cap - îi zice mama lui încruntată - că mă scoţi din răbdări... Ai înţeles?/ Ionel tace./ 
—Ai înţeles?/ Ionel tace./ —Ai înţeles ori nu ai înţeles?.../ —Mă doare aici, îngână Ionel, clipind din 
ochi şi ducând mâna la frunte” (ibidem).

Câte să mai înțeleagă bietul copilul din toate aceste schimbări și intoleranțe? Cum să înțe-
leagă el, tocmai el, care este atât de puțin înțeles?

Spaime 

Copilul ar vrea să se poată bucura că este şcolar, dar adulţii din jurul lui sunt nervoşi şi agi-
taţi, speriaţii şi fac din orice o ameninţare şi o tortură… ce poate înţelege bietul copil, cum 
poate el să mai iubească şcoala? Aici ne-ar ajut a mult dacă ne-am gândi de ce suntem așa de 
aprigi?, ce așteptări ale noastre ar trebui să împlinească fiii?, ce spaime din trecut vrem să 
evităm acum?

„stă îngândurat pe un scăunel, speriat de literele abecedarului [...] Toată lumea s-a învoit să-i puie în 
mână un condei [...] şi să-l tortureze, silindu-l să facă litere după model. [...] Cerneala nu exista îna-
inte de septembrie 1927. Ce caută cerneala în viaţa lui, ca să i-o îndurereze în fiecare zi? [...] Mama 
nu-l bate… Dar e mult mai grav, că i se fac bagajele, ca să plece, să plece în lume singur, cu geamanta-
nul târâş. O să se facă seară, o să plouă, şi el o să se ducă pe drumuri pustii, o să meargă aşa mereu şi 
o să-l mănânce raţele”  (ibidem).

Instrumentele de scris sunt ca niște baghete magice cu care se pot face vrăji speciale. Iar noi 
adulții, în loc să inițiem copilul în acest tărâm fermecat, uneori preferăm, ca prin neînțele-
gerea și nerăbdarea noastră să transformăm aceste obiecte într-unele de tortură… Dar cea 
mai mare lovitură pentru copil este să se simtă neiubit, nesigur, alungat, pribeag și singur… 
bun doar ca mâncare pentru rațe! 

Şcoala este foarte importantă în viaţa copilului doar dacă  lui îi place aici, ea este valoroasă pentru 

viitorului lui, doar dacă se face utilă trăirilor actuale. 

Absenţa timpului pentru acomodare

Pentru copil şcoala este un mediu de tot nou, care îi propune numeroase schimbări: de viaţă, 
program, cerinţe şi care vine cu nenumărate necunoscute: un spaţiu diferit de tot ceea ce 
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ştia, o uniformă care-l face la fel cu ceilalţi şi foarte diferit de sine în trecut. Şi oamenii cu 
care interacţionează acum sunt mulţi, străini şi foarte solicitanţi: doamna, colegii,  părinţi şi 
bunicii lor, alţi copii din şcoală care îl împing pe holuri, profesori cu cataloage, personal ad-
ministrativ. 

Peste copil se prăvălesc reguli noi, cerinţe multe, cuvinte spuse care nu au vreo reprezentare 
în mintea lui.

 „a mai învăţat o ameninţare pe care nu o ştiuse:—Ai să rămâi repetent! Nici nu începuse bine anul şi 
el se vedea destinat să rămâie repetent, fără să priceapă ce se ascunde dedesubtul acestui cuvânt pro-
nunţat cu desperare. Deocamdată, el îşi închipuia că o să rămâie cocoşat sau şchiop, şi se temea” (T. 
Arghezi, Abecetarul).

Acum copilul are mare nevoie de un timp de acomodare. Copilului năucit de multitudinea 
schimbărilor, tare i-ar prinde bine sprijinul şi răbdarea noastră pentru a se dezmetici fără să 
fie zorit sau amenințat cu vreun „Ba-Bau”.

Renunțarea la identitatea de până atunci

Copilul devine elev, dar asta nu înseamnă că nu mai este același de până atunci. Începerea 
școlii nu-i îndreptățește pe cei din jur să-și schimbe atitudinea față de el și să-i impună o 
imagine brusc maturizată. Odată cu începerea școlii noi nu ne-am pierdut copilul în clădirea 
cea mare de unde ne ducem să luăm după ore un altul mai mare. Este tot copilul nostru care 
are atâta nevoie să vadă că, deși este copleșit de multele schimbări, noi suntem la fel.

De asemenea, intrarea la şcoală nu trebuie să fie o „moarte a copilului” pentru a reînvia ca 
elev. E nevoie de continuitate pentru dezvoltare şi nu de rupere pentru un nou început. 

 „Luchi a murit. În locul ei, o şcolăriţă cuminte clipeşte mărunţel şi-şi înghite lacrimile”  (Nina Ca-
sian, A murit Luchi).

Sacrificiul copilului pentru adultul ce va deveni

Copilul, în jurul vârstei de 6 ani, intră într-o etapă de vârstă în care timpul începe să aibă 
curgerea adultă, să nu se mai rotească egocentric şi infinit. Timpul devine liniar, irepetabil şi 
orientat spre viitor.

 Aceasta nu ne îndreptăţeşte pe noi, adulţii educatori, să dedicăm timpul copilului total viitorului său: 
„învaţă acum, chiar dacă e greu, căci îţi va folosi când te vei face mare!”

Aici copilul pare mai înţelept şi „nu lasă vrabia din mână pentru cea de pe gard”. El ştie că 
timpul lui de acum nu se mai întoarce, că trebuie să-l trăiască şi să se bucure de el. Dacă 
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adulţii vor să-l înveţe ceva, atunci vor şti să-i răspundă la întrebări, vor ști să se joace și să-i 
trezească curiozitatea!

Iată că uneori copiii, în îndărătnicia lor de a nu se lăsa deformaţi de metehnele noastre, sunt mai 

sănătoşi şi ne pot da lecţii de înţelepciune.

Lipsa de înţelegere pentru neputinţele copilului

Şcoala vine cu nişte solicitări grele de sublimare pe care noi arar ne permitem să le înţe-
legem. Dacă însă vom asculta copilul răbdători și atenți vom avea prilejul de a redescoperi o 
lume magică a simbolurilor vechi de noi demult uitate.

O fetiță nu putea să înțeleagă cum numărul 4 se poate împărți și altfel decât în 2 și 2. Dacă nu s-ar 
împărți egal, ar fi o mare nedreptate pentru ea sau sora ei!

O altă fetiţă nu pricepea cum și de ce 1 și cu 1 fac 2… Doar tatăl și cu mama ei, având-o pe ea, au 
făcut 3!

Un băiat nu putea să înmulțească cu 1. Familia lui tocmai se „înmulțise” cu o surioară care a dat toată 
casa peste cap în timp ce înmulțirea cu 1 lasă tot contextul neschimbat.

O fată putea citi literele separate: t-a-t-a, dar nu le putea lega într-un „tata” față de care avea senti-
mente ambivalente.

După cum se vede treaba, operaţiile matematice şi scris-cititul nu sunt doar nişte achiziţii 
intelectuale, ele necesită un efort major de dezvoltare emoţională. De aceea noi adulţii am 
putea să avem mai multă înţelegere pentru copil, să-i oferim în continuare afecţiunea de care 
are nevoie.

Noi părinţii avizaţi, am putea proceda mai puţin ca mama lui Ionel: 
—„El poate merge pe bicicletă însă nu poate să ţie condeiul după cum i se cere. —Nu poci deloc, 
plânge Ionel, răzbit. Mamă [...] Vino să te pup [...]
—Ia, te rog, să fii serios... escrocule! îi răspunde cu cruzime mama lui”  (Arghezi, Abecetarul).

Toate aceste dificultăți descrise aici și multe altele pot fi ușor evitate dacă noi ca părinţi am fi mai 

relaxaţi şi mai încrezători în copilul nostru, dacă  ne-am permite să ne bucurăm mai mult alături de 

el. Odată cu intrarea la școală a copilului, și noi părinții lui întrăm într-o nouă etapă  cu care avem 

nevoie să ne acomodăm. Poate fi însă un drum împreună valoros în care și copilul, și părintele 

evoluează deopotrivă. 
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