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Grădinița și educația ca proces continuu în grupa de copii ca și grup social 

 

  Intrarea în grădiniţă este pentru copilul preşcolar un eveniment social important, iar procesul 

adaptării la noua situaţie nu este foarte uşor. Copilul care trece pentru prima oară pragul gradiniţei, 

părăsind universul familiar de acasă trăieşte o aventură surprinzătoare: acasă era singurul reprezentant 

al generaţiei sale, într-un mediu alcătuit din personaje de dimensiuni şi de importanţă diferite, însă 

caracterizate prin faptul de a fi, toate, de neînlocuit.  

  De la locul său bine stabilit de părinţi, printr-o trecere mai mult sau mai puţin bruscă, se 

trezeşte într-un mediu nou, de la care nu ştie ce să aştepte şi căruia nu ştie cum să-i răspunda. Primul 

fenomen care se produce este o stare de tensiune, generată de efortul stocării de către copil a unei 

cantităţi excesive de informaţii noi, între persoane pe care acum le vede pentru prima data. Adaptarea, 

inclusiv de grup, se realizează ca acomodare şi asimilare a ceea ce este important în caracteristicile 

grupului, ale solicitărilor pe care le impune şi ale ofertelor de acceptare. 

  Grădiniţa este un cadru grupal mai larg decat familia ceea ce presupune, pe de o parte, o 

cantitate de neprevăzut şi, pe de altă parte, impune cerinţe mai severe conduitei copilului: un orar mai 

diversificat şi complex care necesita noi solicitari de adaptare prin faptul că se creează un discret 

disconfort deoarece  până atunci el parcurgea variate situaţii, fără programări clare. Mai mult, există 

aici o circulaţie de afecţiune mai reţinută decât în familie, rigori reverenţioase, o mai mare solicitare de 

a controla personal propria igiena şi modul de a mânca astfel încat toate acestea solicită eforturi de 

adaptare. În faţa tuturor acestor lucruri neobisnuite, ceea ce socotea el ca reprezentând adevărul absolut 

se clatină şi se trezeşte, singur, fără “armură”, într-o lume care nu se bucură de nici o prejudecată 

favorabilă.  

  Adaptarea la întreg ansamblul cerinţelor ce se exprima faţă de el este reprezentată de adaptarea 

la trei planuri ale conduitelor: planul deservirii, planul activităţilor obligatorii şi planul integrării în 

colectivitate.  

  De socializarea efectuată anterior în familie, în mod corespunzător, depinde acum o adaptare 

bună, caracterizată de conduite de curiozitate şi investigaţie activă, de relaţii rapide cu cei cu care va 

interacţiona în acest mediu. În afara unor cazuri excepţionale copii se adaptează bine: odată acceptată 

separarea provizorie de mamă, gradiniţa pare să-i ofere un sentiment de siguranţă, o lume pe măsura sa 

în care, treptat, se va simţi mai liber şi mai puternic. Pătrunderea copilului în noul mediu 

instituţionalizat al gradiniţei, unde intră în contact cu persoane străine, generează reacții afective 

variate: unii se adaptează rapid, alţii dificil sau chiar deloc. 
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  Ursula Şchiopu identifică şase tipuri de adaptare a copilului la ansamblul cerinţelor care se 

exprimă faţă de el: 

  - adaptare foarte bună (la nivel maxim de adaptare) ce se caracterizează prin: despărţire fără 

ezitare de persoana care l-a însoţit, prin manifestarea curiozităţii active şi a conduitei relaxate şi prin 

stabilirea rapidă de relaţii cu ceilalţi copii şi cu educatoarea. 

  - adaptare bună: copilul se desparte fără ezitări, stabileşte relativ repede relaţii cu educatoarea, 

dar cu copiii mai selective şi mai restrânse (se întâlnesc atitudini de espectativă mai mult decât de 

investigare, active). 

  - adaptare intermitent tensionată, caracterizată de nervozitate, reţinere tacită a persoanei ce îl 

însoţeşte, dispoziţie alternantă, nesiguranţă dar şi curiozitate faţă de ambianţă. 

  - adaptare continuu tensionată cu nervozitate de fond, insistenţe verbale, stabilirea unor relaţii 

foarte reduse cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, conduite de abandon evidente. 

  - adaptare dificilă: refuzul copilului de a se despărţi de persoana însoţitoare, refuz cvasi-total de 

a stabili relaţii verbale (mutism, inhibiţie), blocarea curiozităţii şi a investigaţiei, dispoziţie tensionată 

şi reţinută. 

  - atitudine de neadaptare radicală cu refuz activ al copilului de a se despărţi de persoana 

însoţitoare, negativism, uneori violent, conduită refractară şi chiar agresivă uneori. 

            Procesul de adaptare este relativ dificil şi complex, având particularităţi în care se exprimă 

vârsta, temperamentul şi experienţa anterioară, dar adaptarea la mediul grădiniţei oferă un potenţial 

foarte mare de socializare a copilului. Majoritatea copiilor trec peste acest obstacol dificil mai ales 

daca educatoarea întelege “mica dramă” care se desfăşoară sub ochii săi şi dacă părinţii au ştiut să 

uşureze încercarea la care este supus copilul, renunţând ei înşişi la o atitudine prea posesivă faţă de 

acesta, realizându-i astfel cele mai bune condiţii pentru adaptare. 

            Rolul cadrului didactic este esenţial întrucat educatoarea este principalul intermediar între 

preşcolar şi lumea nouă: educatoarea este privilegiată din plin de atenţia copilului şi, ca atare, intră în 

zona socializarii de prim grad. Mai mult, acum se produc interesante fenomene de transfer afectiv şi de 

identificare afectivă, în sensul că preşcolarul îşi transferă toată dragostea şi atenţia către educatoare, cu 

care se şi identifică, aceasta fiind pentru el un efort de substitut al mamei. O mare parte din viaţa 

copilului se va desfăşura de-acum în grădiniţă, iar de armonia dintre cele două medii educaţionale 

reprezentate de părinti şi educatoare depinde dezvoltarea viitoare a copilului. 

        Competenţele pe care trebuie să le aibă cea care va continua activitatea de modelare a 

personalităţii preşcolarului sunt sintetizate de către Magdalena Dumitrana şi anume : 

 

 

 



Convorbiri  didactice Nr. 8/mai 2015 

    

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
3 

  - în primul rând cadrul didactic trebuie să fie o persoană căreia să-i placă copiii. Evident, nu în 

declaraţii sau efuziuni sentimentale faţă de copil atunci când părinţii sunt de faţă, ci trebuie să-i placă 

aceşti copii de zi cu zi- nu copiii ideali, ci copiii aşa cum sunt ei, cu felul lor de a se purta şi de a 

înţelege lucrurile. Educatoarea are un important rol în formarea etică a copilului astfel încât nu trebuie 

să privească în termenii de “copil bun” sau “copil rău” ci, coordonându-şi eforturile cu părinţii, să 

lupte împotriva atitudinilor greşite, dacă acestea există. 

  - cadrul didactic trebuie să constituie un model de adult atât pentru copil (care caută, instinctiv, 

un model pentru a-l imita), cât şi pentru părinţii acestuia. Copiii îi urmăresc pe adulţi, îi observă şi 

ascultă ce spun ei. Deşi familia continuă să aibă cea mai puternică influenţă asupra copilului, în 

perioada frecventării grădiniţei părinţii trebuie să accepte faptul că şi alţi adulţi devin importanţi pentru 

el şi că acest lucru nu înseamnă că dragostea copilului pentru ei s-a diminuat. Copilul şi-a extins aria 

de socializare, a înţeles şi a acceptat şi existenţa altor reguli decât cele ale familiei şi încearcă să se 

adapteze lor. Ar fi o greşeală ca părinţii, simţindu-şi autoritatea “ştirbită”, să insiste, impunându-şi 

părerea în dauna cerinţelor educatoarei căci nu ar reusi decât să diminueze autoritatea acesteia în faţa 

copilului, creând confuzie şi tensiune. Şi părinţii, şi educatoarea constituie modele pentru copil, iar 

aceste modele nu trebuie să fie conflictuale. 

  - cadrul didactic trebuie să aibă o profundă cunoaştere teoretică şi practică a copilului și 

copilăriei, folosind această ştiinţă pentru a promova dezvoltarea sănătoasă a copilului, pentru a 

îndruma eforturile acestuia în direcţia propriei sale maturizări, pentru a crea o ambianţă favorabilă 

susţinerii acestor eforturi. 

  - o altă calitate a educatoarei este atitudinea sa pozitivă faţă de familie: trebuie să vadă 

întotdeauna copilul în contextul familiei, să cunoască situaţia familiei şi influenţele ei asupra copilului. 

Acest lucru nu semnifică o intruziune în viaţa familiei sau emitere de critici la adresa unuia din 

membrii familiei copilului ci exprimarea, prin cuvinte şi acţiuni, a sprijinului său pentru nevoile 

acestuia şi pentru depăşirea diferitelor greutăţi ce pot apărea datorită schimbărilor fizice şi psihice 

inerente unei dezvoltări normale. 

  Consecinţele practice ale acestor calităţi pe care, teoretic, orice educatoare ar trebui să le aibă 

se înscriu însă între două extreme: educatoarea severă sau educatoarea blândă:  

  - educatoarea severă pleacă de la deviza: “Copilul trebuie să asculte, de aceea e copil.” Şi 

obţine, într-adevăr, ascultare: copiii sunt nemişcaţi, dar personalitatea lor nu se manifestă. În schimb, 

se manifestă din plin personalitatea educatoarei, iar copiii sunt spectatori, dar nu atenţi, pentru că 

educatoarea inspiră teamă şi teama nu atrage, prin însăşi natura ei. 
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  - educatoarea blândă porneşte de la deviza: “Lasă-l, e doar un copil.”, astfel încât lasă copilul să 

se comporte aşa cum doreşte el. Pe măsură ce copilul creşte şi  personalitatea lui se conturează din ce 

în ce mai puternic, în aceeași măsură slaba autoritate a educatoarei se va diminua până când va deveni 

neînsemnată. Copilul va face ce vrea, neascultarea şi nestapânirea de sine- devenite trăsături de 

caracter, îl vor împinge spre greşeli tot mai mari. 

 

Educatoare Viorica IORGA 

Scoala Gimnazială “Constantin Gavenea” Tulcea 

 

 

 
 


