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La nivelul comisiilor metodice de la Colegiul Tehnic ” Apulum” și G.P.P. Nr. 11 a avut 

loc în data de 29 ianuarie 2019 un interesant schimb de bune practice în cadrul parteneriatului ” 

De la grădiniță la școală”, având ca teamă de dezbatere ” Adaptarea preșcolarilor la viața de 

școlar”. Activitatea a fost coordonată de d-na prof. înv. primar Dragomirescu Lia care le-a avut 

alături pe d-nele directoare Urițescu Dana și Bordeu Georgeta, precum și pe colegele din cele 

două instituții de învățământ preuniversitar. 

Discuțiile s-au axat cu preponderență spre găsirea de răspunsuri la întrebări care au 

frământat și frământă deopaotrivă atât pe părinți, pe doamnele învățătoare și cât și pe doamnele 

educatoare: 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? 

Schimbul de idei și experiențe întâlnite la clasă au dus la următoarele concluzii: 

 Grădinița este universalul social în care copilul face primii pași spre o adaptare și 

integrare socială în cadrul unei comunități care impune anumite reguli ce trebuie 

respectate de către toți. 

 Deși în grădiniță activitatea prioritară este jocul, ca activitate de invățare spontană, 

aceasta realizează trecerea firească spre învățarera dirijată completându-se reciproc. 
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 Pentru copilul preșcolar, școala trebuie să fie locul în care acesta să-și regăsească 

universul grădiniței, ca o trecere firească spre o activitate mai complexă în care 

elementele de joc se estompează, munca fiind organizată, solicitând un efort susținut. 

 Ar fi  o mare eroare să nu pregătim această trecere, de la grădiniță la viața de școlar, 

printr-o bună colaborare a învăţătoarelor, care urmează a lua clasa pregătitoare, cu 

doamnele educatoare.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

          

            

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii clasei a III-a A conduși de  d-na prof. pentru înv. primar Dragomirescu Lia, au 

rememorate momente frumoase trăite la grădiniță alături de doamnele educatoare prin 

intermediul unui moment artistic intitulat ” Călătorie în lumea basmelor”. 
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Mulțumim doamnelor educatoare! 

 

 

 

mailto:office@aicta.ro

