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Cea mai complexă provocare a anului şcolar 2012-2013 a constituit-o, de departe, 
debutul prichindeilor de la clasa pregătitoare. În ciuda premiselor “tulburi”, am privit acest 
început cu încredere şi optimism. Totodată, m-am străduit să transfer încrederea şi optimismul 
meu elevilor şi părinţilor. De aceea, am pornit pe acest drum împreună, în calitate de parteneri: 
elevi, dascăli şi părinţi. 

Am înţeles de la început un lucru esenţial: clasa pregătitoare are rolul de a pregăti un 
debut şcolar de calitate şi asigură trecerea gradată a copilului de la educaţia din familie şi 
grădiniţă la formarea iniţială asigurată de şcoală. Misiunea clasei pregătitoare este dublă: pe de o 
parte, de consolidare a cunoştinţelor deja dobândite şi, pe de altă parte, de socializare şi adaptare 
la schimbare. 

Provocarea pentru învăţător a constat în implicarea activă a şcolarilor în activităţile 
desfăşurate, pregătirea acestora pentru o viaţă socială bazată pe cooperare, comunicare, acţiune. 
Organizarea conţinuturilor învăţării în manieră integrată a venit să potenţeze îndemnul educării 
copiilor într-un spirit cooperant şi creativ.  

Mediul şcolar oferit de clasa pregătitoare este personalizat, stimulativ şi diversificat. Cu 
sprijinul material al şcolii, cu implicarea părinţilor şi cu imaginaţia copiilor am creat în sala de 
clasă un spaţiu cald, primitor, astfel încât toţi cei care ne calcă pragul să se simtă bine. Încetul cu 
încetul, s-a creat o “rutină” la care s-au adaptat cu uşurinţă atât elevii cât şi părinţii acestora. Am 
identificat împreună reguli ale grupului pe care le-am respectat și le respectăm, ne-am organizat 
împreună spaţiul de lucru, dar şi pe cel de joacă. 

Activitatea zilnică a elevilor clasei pregătitoare începea cu “Întâlnirea de dimineaţă”. 
Acest moment oferă posibilitatea atât copiilor cât şi adulţilor de a se conecta optim la cerinţele 
grupului, ale spaţiului şi ale activităţilor planificate pentru ziua respectivă. În acest moment se 
stabileşte un prim contact emoţional între membrii grupului, care se cunosc, învaţă să comunice 
unii cu ceilalţi, respectând anumite reguli stabilite împreună. Etapele acestei întâlniri sunt: 
salutul, jocul de dezgheţ, stabilirea datei, completarea calendarului naturii, prezenţa în clasă, 
prezentarea noutăţilor zilei. Elevii sunt introduşi treptat în activităţile zilei, care sunt variate, 
proiectate tematic, ţinând cont şi de sugestiile acestora.  

Implicarea părinţilor în viaţa clasei pregătitoare nu s-a rezumat doar la prezenţa acestora 
la şedinţe şi consultaţii individuale. Cooperarea părinţilor cu mediul şcolar a luat forme diverse, 
pentru a răspunde nevoilor şi disponibilităţilor acestora. Unii din ei au vrut să participe la un 
eveniment punctual (de exemplu, însoţirea grupului de elevi cu ocazia vizionării unui spectacol), 
alţii au venit în clasă pentru a susţine o expunere despre locul lor de muncă, ori au fost pregătiţi 
să se implice în activităţi practice, laolaltă cu elevii. Activităţile pentru coeziunea grupului s-au 
aplicat şi părinţilor, aceştia oferindu-şi sprijin reciproc. 

Primii copii care au urmat cursurile clasei pregătitoare sunt acum în clasa a III a. Sunt 
creativi, curioși, inventivi și comunică bine.  Au învățat să lucreze în echipă, le plac proiectele 
tematice deoarece constituie o provocare permanentă (dovadă că predarea conținuturilor în 
manieră integrată este eficientă). Părinții sunt implicați în astfel de proiecte tematice în diverse 
feluri: oferă informații (despre istoricul familiei, despre modul de comportare în diferite situații, 
despreceea ce presupun meseriile pe care le au), supraveghează desfășurarea unor experimente, 
filmează sau fotografiază, participă la prezentări în echipa propriilor copii.  

Treptat, am renunțat la întâlnirea de dimineață, în forma pe care o practicam la clasa 
pregătitoare, în schimb, am păstrat mascota clasei: pe Ruza Buburuza. Din semestrul al II lea al 
clasei I, mascota clasei însoțește  un jurnal. Deja s-a ajuns la volumul al V lea.  



La sfârșitul unei zile de școală, unul dintre copii pleacă acasă cu jurnalul și mascota, 
având sarcină să scrie ceea ce consideră important. În fiecare dimineață citim jurnalul, 
completăm calendarul și absenții, apoi ne începem lecțiile. Este deja o tradiție, un moment 
important, e ca și cum ”ne-am sincroniza ceasurile” , după cum a explicat o fetiță părinților. 

Văzând felul în care evoluează copiii, temerile părinților s-au risipit destul de repede. 
Optimismul și încrederea mea, în calitate de învățător, se mențin. Suntem, în continuare, 
parteneri de încredere pe un drum destul de anevoios: educația copiilor.  

 
 
 
 
 


