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Educaţia reprezintă unul dintre serviciile cele mai importante pe care o comunitate le 

poate oferi copiilor ei. Cu cât vârsta acestora este mai mică, cu atât importanţa relaţiei umane, 

afective dintre copil şi cadrul didactic este mai mare. Adaptarea la mediul şcolar este o excursie 

cu peripeţii, pe care copilul trebuie să o înceapă de mic şi care lasă amprente psihice importante 

în viaţa acestuia. Învăţătorul/învăţătoarea sunt, de aceea, adulţi semnificativi care modelează 

gândurile şi emoţiile şcolarului mic şi faţă de care copilul ajunge adesea să aibă o profundă 

afecţiune. 

  Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi 

de viaţă a copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „E prea 

mic, nu înţelege, ce ştie el, mititelul! Are timp să se cuminţească atunci când va merge la 

şcoală!” pentru a „scuza“ purtarea urâtă sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a 

copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile educative pe care le fac părinţii în primii ani 

de viaţă ai copilului. 

Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai 

fost într-o colectivitate (cămin, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a 

mediului său social, mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas.  

Pentru copilul care se pregăteşte de prima lui zi de şcoală urmează câteva luni de 

adaptare. Deoarece brusc, relaţiile, aşa cum le cunoaşte el, capătă noi dimensiuni. Dacă până 

acum oamenii care îi erau apropiaţi făceau parte strict din familie, începand cu primele zile de 

şcoală, micuţul va descoperi un sentiment miraculos: prietenia cu alţi copii. 

Din primul an de şcoală, lucrurile se schimbă major, pentru că cel mic se va integra într-

un grup solidar, şi anume colectivul clasei din care face parte (în băncile din clasele I se înşiruie 

fetiţe şi băieţi, toţi cam de aceeaşi vârstă, dar diferiţi din multe puncte de vedere; sunt copii şi 

mai mari, şi mai mici, şi mai voinici, şi mai delicaţi, şi mai gălăgioşi, şi mai tăcuţi, unii chiar 

retraşi, timizi, stingheri). Şcolarul din clasa pregătitoare/I începe să preţuiască toate calităţile 

prietenilor şi să le accepte defectele, e gata chiar să renunţe la propriile plăceri pentru a le 

satisface pe cele ale unui „camarad”, construieşte reguli „de prietenie” pe care le va respecta cu 

sfinţenie multă vreme. Iată un alt motiv pentru care şcoala este atât de importantă pentru orice 

copil: aici învaţă să dezvolte şi să preţuiască prietenia, unul dintre cele mai valoroase coordonate 

ale vieţii oricărui om.  

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc 

şi nici în felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite 

acasă, educaţie a cărei amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său 

mediu şcolar. 

Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, 

există şi copii care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor 

nepotrivită sau prin neputinţa lor de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Copiii care înclină 

spre o conduită negativă o dată cu intrarea în şcoală, acasă fac mofturi, sunt capricioşi, 

impertinenţi, chiar grosolani, iar la şcoală sunt nedisciplinaţi, puţin activi la lecţie, se comportă 

ca nişte răsfăţaţi, aduc la şcoală jucării, se joacă pe sub bănci, au nivel scăzut în activitate. 

Această conduită denotă, că există o necoincidenţă a nivelurilor constituirii premiselor necesare 

începerii noii forme de activitate — învăţătura — cu momentul intrării formale (oficiale) în 

şcoală, care face ca unii copii să nu fie destul de pregătiţi pentru contactul cu solicitările 

specifice regimului de viaţă şi activitate şcolară şi este în mare măsură rezultatul unor greşeli 

educative din primii ani de viaţă a acestor copii. 



Unii chiar refuză să accepte mersul la şcoală, poate pentru că sunt prea timizi şi prezenţa 

celorlalţi copii în aceeaşi cameră îi stresează. Soluţia nu e foarte complicată: trebuie să i se spună 

că e perfect normal să fie timid, să i se dea exemple de copii care au acelaşi tip de personalitate.  

De asemenea trebuie implicatl în jocuri care să-i dea curaj să privească în ochi, să răspundă, să 

aibă iniţiative, să se implice fără să se simtă descurajat. Unul dintre cele mai frecvente motive 

pentru care copiilor nu le place la şcoală este că se plictisesc . Cea mai la îndemână rezolvare 

este să aflăm care ar fi activităţile ce îl preocupă, care l-ar motiva suficient cât să treacă peste 

acest moment dificil şi să-i capteze atenţia şi puterea de concentrare. Activităţile plictisitoare nu 

au nici o semnificaţie daca nu sunt însoţite de jocuri care să le incite curiozitatea şi să-i facă cât 

mai interesaţi de ceea ce se întâmplă. 

Spre sfârşitul acestui ciclu şcolar, grupul clasă îşi va întări autonomia, fără ca relaţiile cu 

învăţătoarea să se diminueze. Acestea vor dobândi o altă consistenţă şi semnificaţie; învăţătoarea 

va apare în rolul celui mai mare şi mai bun evaluator a ceea ce reuşesc ei şi astfel mulţumirea ei 

va iradia la nivelul întregului grup. Prezenţa ei mereu în clasă este un factor general de securizare 

afectivă faţă de ceea ce grupul îşi propune să facă, faţă de iniţiativele care sunt întotdeauna 

însoţite de bucurii şi surprize, dar şi de teama latentă de necunoscut. Alături de ea, elevii pot trăi 

mari satisfacţii şi pot să-şi satisfacă nevoile afective, de orientare, de confirmare a alegerilor 

făcute, a soluţiilor găsite etc. Toţi elevii unei clase se pot bucura de interesul şi atenţia 

învăţătoarei faţă de ei şi problemele lor. Cercetările au arătat că dacă şcoala nu dă atenţie fiecărui 

elev, atunci acesta îşi pierde interesul pentru studio (Ausubel, Robinson). 

Calitatea cu totul deosebită a relaţiilor cu învăţătoarea se demonstrează prin faptul că 

rămâne în amintirea tuturor elevilor săi, iar cu o parte din ei, legăturile se menţin şi dincolo de 

încheierea claselor primare. De aceea se poate spune că pregătirea psihologică a învăţătoarei care 

să o ajute să stabilească astfel de relaţii cu elevii, trece înaintea celei didactice pentru că ea 

trebuie să îndeplinească la acest nivel roluri formative cu totul deosebite şi foarte importante 

pentru toată viaţa şcolară a elevilor. 

 


