
Explorarea intereselor - Copiii învață atunci când
sunt interesați, implicați în procesul de învățare,
când adresează întrebări și când explorează.
Aceste aspecte îi ajută să fie creativi și angajați în
procesul de învățare. Asigurați-vă, deci, că le
favorizați implicarea în diverse activități și îi
încurajați să fie curioși.

Rezolvarea de probleme - Încurajați-i pe copii să
rămână în sarcină chiar și atunci când aceasta
devine mai provocatoare, mai complicată. Îi
puteți motiva să vină cu idei noi și cu diverse
modalități pentru a rezolva problema pe care o
întâmpină.

Apreciați-le efortul - Apreciați efortul copilului
dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât îl vedeți
că persistă în sarcină, indiferent de rezultat.
Apreciați-le efortul, nu performanța!

COMPORTAMENTE CARE SĂ
SUSȚINĂ ÎNVĂȚAREA

Tranziția la școală reprezintă o piatră de temelie în
viața familiei fiecărui copil, o etapă de schimbare și
provocare, privite, de regulă, de către copii cu mult
entuziasm, nerăbdare și curiozitate. Deși sunt
interpretate, de cele mai multe ori, în termeni pozitivi,
întregul proces de tranziție și de adaptare a copilului
la mediul școlar durează.  Ca orice altă schimbare
semnificativă în mediul copilului și a familiei
acestuia, trecerea la clasa pregătitoare este însoțită
de cele mai multe ori de impredictibilitate, de situații
noi cărora copilul nu va ști exact cum să le facă față
și unde va avea nevoie de ghidaj din partea
părinților, de o serie de incertitudini legate de
gestionarea unor
emoții precum îngrijorare, furie, tristețe, de întrebări
legate de modalitatea de creare și menținere a
relațiilor sociale, dar și de dileme referitoare la
încurajarea acelor comportamente care să susțină
învățarea.
Veți regăsi mai jos câteva recomandări care să vină
în sprijinul unui început de școală pozitiv, dar și care
să susțină o adaptare mai ușoară a copilului și a
dumneavoastră la provocările pe care le aduce cu
sine clasa pregătitoare

Începerea școlii poate să aducă cu sine o paletă
extrem de diversă de emoții și înțelegerea
modalității prin care ele pot fi gestionate poate
lua timp. 
Oferiți-i sprijin și suport copilului dumneavoastră
ascultându-l și acceptându-i emoțiile pe care le
simte. 
Ajutați-l, de asemenea, să numească acele emoții
și încurajați-l să găsească modalități diverse și
adecvate prin care le poate face față. Copilul
dumneavoastră va învăța să-și gestioneze
emoțiile preluând și din abilitățile emoționale
observate la adulții de referință pentru el (părinți,
bunici, tutore, profesor, etc.)

GESTIONAREA EMOȚIILOR
ȘI ABILITĂȚILE DE

AUTOREGLARE

Relațiile sociale pe care copilul meu le are la
școală - demersul formării relațiilor sociale la
școală poate fi unul extrem de provocator și
uneori, unul dificil. Îi puteți ajuta pe copii în acest
sens, prin a-i determina să se gândească la jocuri
pe care să le propună colegilor de clasă, unde
anume să joace acele jocuri, dar și la modalități
prin care îi pot include și pe ceilalți. Copilul
dumneavoastră își va dezvolta aceste abilități
observând modalitatea prin care dumneavoastră
începeți conversațiile, gestionați problemele și
acceptați și perspectivele celorlalți. Încurajându-i
pe copii să se joace le oferiți posibilitatea de a-și
manifesta și exprima emoțiile, aspect care va
conduce către dezvoltarea și rafinarea viitoarelor
abilități sociale.

RELAȚIILE SOCIALE ȘI 
PRIETENIILE COPILULUI

Abilitățile motrice îl ajută pe copil să învețe și să se
joace. Abilitățile motorii grosiere sunt abilitățile de
care copiii se folosesc atunci când urcă pe munte sau
atunci când aruncă sau prind o minge. Aceste
abilități reprezintă terenul de formare a abilităților
motorii fine. Acestea din urmă sunt necesare în
activități precum scrisul, desenul, decuparea sau
deschiderea pachetelor cu mâncare.
Atunci când sunteți acasă, jocurile cu cuburi de
construit, grădinăritul sau exercițiile de decupare îi
pot întări copilului abilitățile motorii fine, însă
contribuie și la îmbunătățirea coordonării.

DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII
ȘI A COORDONĂRII

Reușind să aveți grijă de dumneavoastră îi veți putea
oferi un suport optim și copilului dumneavoastră.
Atunci când el va începe școala puteți simți
îngrijorare, preocupare, bucurie sau chiar ușurare,
amintindu-vă de perioada în care dumneavoastră ați
trecut pragul primului an de școală. Fiind conștienți
de aceste emoții și observându-le modalitatea în care
vă influențează este foarte important. Împărtășiți
stările și emoțiile pe care le simțiți cu prieteni
apropiați și mențineți o colaborare strânsă cu
profesorul copilului dumneavoastră.

AVEȚI GRIJĂ DE
DUMNEAVOASTRĂ

TRANZITI̦A LA CLASA PREGĂTITOARE
Cum îi putem ajuta pe copii să se adapteze mai uso̦r noilor schimbări
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