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GATA PENTRU ŞCOALĂ !  

Rolul evaluării psihosomatice în facilitarea 

debutului şcolarităţii    

  
Aprecierea pregătirii unui copil pentru şcolarizare 

presupune stabilirea nivelului de dezvoltare somato-psihică şi 

a conduitei sociale. Acestea constituie premisele asimilarii în 

condiţii favorabile a rolului şi statutului de elev. 

Din punct de vedere somato-psihic copilul trebuie să dispună de o stare de sănătate 

corespunzătoare vârstei, integritate senzorială şi o dezvoltare fizică armonioasă. Aceste 

caracteristici previn oboseala, agitaţia psihomotrică, atenţia instabilă, capacitatea redusă de 

mobilizare voluntară a îndeplinirii sarcinilor şcolare - simptome ce se resimt tot mai mult pe 

măsura avansării în clasele mai mari. 

Gradul de adaptare la activitatea şcolară presupune: conştientizarea sarcinilor primite, 

prezenţa trebuinţei de a învăţa, capacitatea elevului de a cunoaşte, de a asimila, de a reţine, de 

a reactualiza cunoştinţele predate, manifestarea dorinţei lui de a modela, de a exterioriza în 

consumul acestora prin abnegaţie, dăruire, perseverenţă, rezistenţă la efort. 

Dezvoltarea socială şi emoţională reprezintă fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor 

care dau semnificaţie experienţelor copiilor de acasă, de la grădiniţă, din comunitate. Ea 

influenţează semnificativ succesul copiilor în viaţă şi la şcoală. Încă din primele clipe ale 

vieţii copiii stabilesc interacţiuni cu părinţii, alte persoane din familie, cu alţi copii şi adulţi. 

Calitatea acestor interacţiuni stimulează dezvoltarea socio-emoţională adecvată a copiilor. 

Specificul acestui domeniu este dat de strînsa legătură care există între planul social şi cel 

emoţional. Ambele dimensiuni se completează reciproc şi sunt interdependente. Interacţiunile 

sociale reuşite fac posibilă dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi a autocontrolului.  

Relaţiile sociale ale copilului cu adulţii vizează capacitatea copilului de a avea 

încredere şi a interacţiona cu uşurinţă cu aceştia, precum şi capacitatea lor de a recunoaşte 

diferitele roluri sociale ale acestora.  

Prin interacţiunea cu copiii, copilul exersează cooperarea, capacitatea de a stabili şi a 

menţine relaţii de prietenie, învaţă să ţină cont de dorinţele şi nevoile celorlalţi, învaţă să 

respecte drepturile altor copii. De asemenea, contactul social cu ceilalţi copii este o sursă 

importantă pentru a observa diferenţele şi asemănările dintre oameni, diversitatea oamenilor 

din multe puncte de vedere. Adaptarea la diversitate, respectarea ei prin stabilirea de relaţii 

pozitive, precum şi empatia reprezintă competenţe importante ale dezvoltării sociale.   

Capacitatea copiilor de a-şi recunoaşte şi exprima propriile emoţii, de a şi le stăpîni, de 

a le controla, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor altora reprezintă paşi importanţi în 

dezvoltarea emoţională a copilului. Locul central însă îl constituie dezvoltarea conceptului de 

sine, a percepţiei şi imaginii de sine a copilului: trăsături, capacităţi, motivaţii, dorinţe, nevoi, 

preferinţe, roluri sociale. Încetul cu încetul copilul va ajunge să-şi răspundă la întrebarea 

„Cine sunt eu?”. La fel de importantă în ecuaţia dezvoltării emoţionale este încrederea în sine, 

convingerea că poate face ceea ce îşi propune, independenţa şi responsabilitatea personală, 

sentimente care alimentează şi susţin dorinţa naturală a copiilor de cunoaştere, explorare, 

descoperire.  

Adultul poate ajuta copilul prin a-l susţine afectiv. Copilului trebuie să i se permită din 

când în când să fie "mic" pentru scurte perioade atunci când, fiind "mare" devine prea 

obositor.  

* 

 

Nivelul de pregătire psihosomatică al copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare 

este evidenţiat prin activitatea de evaluare psihosomatică.  



Pentru etapa de evaluare 23 februarie – 16 martie 2016 rezultatele statistice se 

concretizează într-un număr de 1266 evaluări efectuate. Din totalul copiilor evaluaţi 1152 au 

primit recomandare pentru clasa pregătitoare, 105 pentru grupa mare din grădiniţă. 

Din perspectivă calitativă activitatea de evaluare desfăşurată se poate caracteriza prin 

următoarele aspecte: 

● soluţionarea tuturor solicitărilor înregistrate în conformitate cu prevederile metodologiei 

în vigoare; 

● grad mare de acoperire la nivelul judeţului prin constituirea unui număr de 10 centre şi 

11 puncte de evaluare; 

● grad mare de acoperire la nivel temporal, prin derularea activităţii de evaluare de luni 

pînă vineri, în intervalul 10.00 – 18.00; 

● număr mare de evaluatori implicaţi: 95, din care 76 profesori consilieri şcolari şi 19 

profesori logopezi; 

● muncă în echipă a profesorilor consilieri şcolari şi a profesorilor logopezi la nivelul 

fiecărui centru de evaluare;  

● instrumente de evaluare profesionist construite, respectând cerinţele de validitate, 

fidelitate şi obiectivitate; caracter preponderent ludic al itemilor din probele de evaluare; 

● informare pertinentă şi promptă oferită tuturor categoriilor de beneficiari (conduceri de 

unităţi de învăţământ, cadre didactice, părinţi); 

●  participarea părintelui împreună cu preşcolarul la activitatea de evaluare, la solicitarea 

acestuia; 

● orientarea şcolară optimă a copiilor conform particularităţilor individuale şi de vârstă; 

● consiliere acordată părinţilor cu privire la decizia de înscriere a copilului în 

învăţământul primar; 

● relaţionarea, comunicarea eficientă a evaluatorilor cu beneficiarii (copii, părinţi, cadre 

didactice). 

Toate aceste caracteristici au contribuit la succesul activităţii de evaluare 

psihosomatică. 

                     
 

Emoţii, puţină teamă, dar şi dorinta de a experimenta ceva nou, de a-şi face noi 

prieteni sunt inerente acestei vârste. Sentimentele care îl însoţesc pe cel mic la debutul 

şcolarităţii sunt influenţate într-o mare măsură de atitudinea adulţilor cu care interacţionează 

(părinţi, educatoare, profesori consilieri şcolari). Adulţii sunt cei care, prin pârghiile pe care le 

au la îndemână, pot face "marea despărţire" mai uşoară, şi, de ce nu?, chiar plăcută micului 

şcolar. 

 


