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În data de 10 decembrie 2018, la nivelul comisiilor metodice de la Colegiul Tehnic 

„Apulum” şi  G.P.P. Nr. 8 şi Nr. 9, conduse de d-nele  Dragomirescu Lia, respectiv Sicoe Maria, 

s-a desfăşurat un frumos schimb de bune practici având ca temă de dezbatere „ Adaptarea 

preşcolarilor la viaţa de şcolar”.  

Alături de noi au participat şi d-na director adjunct Uriţescu Dana, şi d-na  director 

Luduşan Marinela care au adus în discuţie idei interesante. 

 Printr-o conlucrare comună am căutat să găsim răspunsuri la întrebări, care frământă 

deopotrivă cadre didactice, părinţi şi comunitate. Acestea ar fi: Când este pregătit un copil să 

meargă la şcoală?, Ce efort presupune adaptarea la mediul şcolar?, Cât de greu îi este acestui 

copil?, Există copii care un se adaptează la mediul şcolar?, Cât de mare este schimbarea?, Care 

sunt cerinţele clasei pregătitoare?   

Discuţiile purtate, schimbul de idei şi exemplele aduse în centrul dezbaterii s-au îndreptat 

spre următoarele concluzii :  

 grădiniţa realizează învăţarea spontană dar şi cea dirijată, care prgăteşte copilul pentru 

lecţia din şcoală, pentru trecerea de la joc la învăţare, primul dominând fără echivoc, al 

doilea fiind un atribut de neînlăturat al primului; 

 şcoala trebuie să fie locul unde copiii să  păşească cu încredere, cu dragoste, cu speranţă 

spre viitor ca perspectivă - esenţa eternă a copilariei şi a copiilor.; 

 să se ia în considerare uriaşele schimbări cu care se confruntă preşcolarul în pragul 

trecerii de la grădiniţă la şcoală; 

 dezvoltarea sentimentelor altruiste şi a energiei voluntare se face prin zâmbet, surâs şi râs, 

prin dragoste şi respect pentru educatoare, de care se leagă primele deprinderi, 

învăţătoare, profesori, de şcoală şi de semeni;  

 ar fi  o mare eroare să nu pregătim această trecere, printr-o bună colaborare a 

învăţătoarelor, care urmează a lua clasa pregătitoare, cu doamnele educatoare.  
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Elevii clasei a III-a A sub îndrumarea d-nei prof. pentru înv. primar Dragomirescu Lia, au 

susţinut un frumos moment de colinde româneşti care au încântat auditoriul. 
 

 

 

 

Punctul comun pentru noi toţi: părinţi, educatori, învăţători, profesori şi comunitate este 

pregătirea copiilor din grădiniţă pentru şcoală şi de ce nu, pentru viaţa viitoare. 
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