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                        La modul general, cadrul didactic trebuie să știe care sunt caracteristicile 
psihologice ale vârstei elevilor de la clasa. În funcție de acestea va ști care este stadiul de 
dezvoltare a elevilor (conform teoriei lui Piaget), prin urmare care este tipul gândirii acestora. 
Pornind de la această încadrare inițială își va adapta stilul de predare, accesibilizand 
conținuturile, utilizând anumite materiale didactice, anumite metode de predare și va avea 
anumite așteptări de la elevi. 
                        Cunoașterea psihologică a elevului furnizează date despre capacitățile cognitive: 
perceptive, atenție, memorie, imaginative, gândire, limbaj, trăsăturile temperamentale, trăsăturile 
de caracter. 
                       Elevul în clasa pregătitoare se află într-o perioada de tranziții pe multiple planuri: 
cognitive, afectiv, social. Așa cum se menționează în suportul de curs, la această vârstă se 
vorbește despre noi nivele de dezvoltare a proceselor și mecanismelor psihice. 
                       Adaptarea copilului la mediul școlar depinde de cunoașterea psihologică a 
acestuia. Ignorarea caracteristicilor specifice vârstei școlarului mic creează situații în care acesta 
devine vulnerabil. 
                       La clasa pregătitoare, cadrul didactic trebuie să țină seama de nevoile specifice 
acestei vârste: nevoia de securitate, nevoia de mișcare, nevoia de joc fiind doar câteva. Gândirea 
critică, dominantă la începutul acestei vârste solicită mult material didactic concret, stimuli și 
activități variate, cunoașterea nemijlocită a unor obiecte și fenomene și un mediu atractiv și 
adaptat activităților propuse. 
                        Nu se poate vorbi despre cunoașterea psihologică a elevului din clasa pregătitoare 
fără abordarea aspectelor legate de dezvoltarea vorbirii și a eventualelor probleme caracteristice 
acestei vârste.  
                   În aceeași măsură este importantă aprecierea capacității de concentrare, de 
memorare, de dozare a efortului, de inter- și intrarelationare a elevului de la clasa pregătitoare. 
Să nu uităm că unii elevi sunt ușor de distras, obosesc ușor, mai ales în cadrul activităților 
motrice( de exemplu la scriere datorită faptului că mușchii fini ai mâinii nu sunt complet 
dezvoltăți). 
                         Dacă unii elevi din clasa pregătitoare sunt ușor adaptabili la clasa de elevi, alții 
nu au o conduită constanța, nu și-au însușit deprinderile de comportare civilizată sau le aplică 
numai față de adulți. La această vârstă se dezvoltă empatia. Tot acum trăiesc intens emoțiile, 
critică și laudă deopotrivă. De aceea este importantă încurajarea exprimării și a gestionării 
emoțiilor și a stărilor afective, fără neglijarea acestora de către cadrul didactic. Atunci când nu își 
pot exprimă emoțiile ei le transferă, prin joc, păpușilor și personajelor interpretate în jocurile de 
rol sau dramatizări. 
                       Cunoașterea psihologică a elevului în clasa pregătitoare permite anticiparea unor 
dezvoltări (Zona Proximei Dezvoltări – L. Vigotski) a acestuia. Astfel, copilul se va adapta mai 
ușor activităților viitoare, fără constrângerile stadialității respective.  



                În concluzie, cunoașterea psihologică a elevului, îndeosebi a celui de la clasa 
pregătitoare, este necesară pentru stabilirea strategiilor de acțiune, a activităților educaționale în 
clasa, dar și pentru modul de înțelegere a elevilor – pentru obținerea rezultatelor optime. 
                       Abordările de tip interdisciplinar oferă elevilor de la clasa pregătitoare 
posibilitatea de valorizare si de dezvoltare în ritm propriu. Astfel, educaţia individualizată va 
determina relaţii între dezvoltarea psihică şi cea  emoţională a elevilor, ei vor putea constientiza, 
identifica şi exprima emoţiile prin intermediul limbajului, a imaginaţiei creatoare. 
                        Valorizarea fiecărui elev, posibilă prin abordarea de tip interdisciplinar, permite 
dezvoltarea capacităţilor si a atitudinilor de învăţare, prin interesul arătat de educator faţă de 
stilul de învăţare al elevului, faţă de tipul inteligentei predominante (conform teoriei lui Howard 
Gardner). Astfel, dezvoltarea capacităţilor si a atitudinilor de învăţare se dovedeşte a fi în 
strânsă legătură cu dezvoltarea cognitivă, dar şi cu dezvoltarea socială. Motivaţia elevului creşte 
dacă îi sunt apreciate rezultatele, i se facilitează integrarea socială si implicit, recunoasterea 
sociala.  
                         Datorită abordărilor de tip interdisciplinar, elevul işi va dezvolta perceptiile şi 
reprezentările, gândirea critică; el va face comparatii, generalizări. În acelaşi timp, îşi va exersa 
posibilitatea de explorare, de descoperire; curiozitatea şi interesele sale vor fi mai uşor 
satisfăcute.  
                         În acest context este evidentă relaţia dintre dezvoltarea limbajului şi a 
comunicării cu dezvoltarea socio-emoţională, dar şi cu dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor 
de învăţare, deoarece limbajul este în strînsă legătură cu gândirea. 
                         Abordările de tip interdisciplinar facilitează relaţia între dezvoltarea psihică, cea 
socio-emoţională şi dezvoltarea fizică şi motrică în chip firesc, de exemplu: prin intermediul 
jocurilor de mişcare şi al exerciţiilor tematice, al euritmiei şi parcursurilor aplicative, al jocurilor 
de relaxare întroduse în programul zilnic al clasei pregătitoare. 
                          Am surprins doar câteva aspecte, însă convingerea mea este că toate aceste 
relatii de corespondenţă între diferitele domenii de dezvoltare au relevanţă în dezvoltarea 
armonioasă a elevului de la clasa pregătitoare. Abordarea interdisciplinară va fi benefică dacă nu 
vom neglija vreun domeniu de dezvoltare al elevului, iar relatiile dintre ele vor fi realizate firesc, 
coerent, considerând fiecare elev o persoană unică. 
 
                           

 
 
 


