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COLARULUI MICȘ
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Cunoa terea particularitș ă ilor psihopedagogice ale vârstei colare joacă un rol semnificativ înț ș

munca instructiv-educativă.  Este  necesară adaptarea con inutului  predat  la  nivelul  de în elegere  alț ț

copilului.  De  multe  ori  a teptările  cadrului  didactic,  adultului  influen ează  performanș ț ța elevului,

adaptarea copilului la mediul colar.ș  

D.Ozunu (1994) considera că procesul de învă ământ  are un caracter bilateral care antreneazăț

activ doi factori,  cadrul didactic i elevul,  ambii influen ându-se reciproc.  Elevul  deci nu este unș ț

element pasiv care recep ionează doar informa ia trimisă de profesor ci participă la propria sa educa ieț ț ț

i formare,  iar profesorul astfel este nevoit să- i restructureze, regleze activitatea în func ie de elev.ș ș ț

Pentru  a  realiza  cât  mai  eficient  această  reglare,  dascălul  trebuie  să  cunoască  particularită ileț

dezvoltării  psihice  i  fizice  ale  elevilor.  Acest  lucru  este  accesibil  dascălilor,  deoarece  psihologiaș

vârstelor a constituit  tablouri detailate pentru fiecare perioadă a vârstei colare. Pentru desfă urareaș ș

activită ilor diferen iate însă avem nevoie i de cunoa terea particularită ilor individuale ale elevilor.  ț ț ș ș ț

TABLOUL PSIHOPEDAGOGIC AL COLARULUI MICȘ

1. Prezentare generală  a dezvoltării colarului micș

Odată  cu  intrarea  în  grădini ă  copilul  devine  obiectul  unor  influen e  educative  complexe.ț ț

Activitatea predominantă la vârsta pre colară fiind jocul. La început se joacă individual mai târziu cândș

copilul înva ă cum să se joace cu ceilal i, jocul îmbracă noi forme. În timp ce înaintează în vârstă,ț ț

jocurile sunt tot mai complexe. 

Odată cu intrarea în coală, activitatea de bază a colarului capătă noi forme, jocul treptat esteș ș

înlocuit  cu  activită i  organizate,  instructiv-educative.  Modificări  se  produc  i  în  gândirea  i  înț ș ș

comportamentul elevilor. La începutul vârstei colare elevii se află în stadiul opera iilor concrete aleș ț

gândirii, însă mai târziu, în clasele mai mari putem vorbi de începutul opera ilor formale. Abilită ileț ț

lingvistice  i  cele  de memorare  se  dezvoltă,  se  perfec ionează.  Prietenii  devin  tot  mai  importan iș ț ț



pentru copil, dar este încă bazată pe interese personale. Certurile sunt frecvente  la această perioadă.

Egocentrismul copiilor se diminuează. Conceptul de sine capătă noi dimensiuni, afectând stima de sine-

evaluarea  pozitivă  sau  negativă  a  propriei  persoane.(Băban,  2001)  „Dezvoltarea  caracterului,  în

perioada micii colarită i, este intensă. În această perioadă se constituie no iuni i judecă i morale, seș ț ț ș ț

lărge te  mult  conduita  civilizată,  încep să  se  elaboreze  convingeri  morale  fundamentale.”  (Neagu,ș

2011)

Din  perspectiva  stadialită ilor  (J.  Piaget,  L.  Kohlberg,  E.  Erikson)  vârsta  colară  mică  seț ș

caracterizează  astfel:-  din  punct  de  vedere  al  dezvoltării  cognitive  este  caracteristică  stadiul

preoperatorie, la început, apoi apar opera iile concrete ale gândirii i începutul opera iilor formale, ceiț ș ț

mai mul i pornesc de la experien e concrete;ț ț

                      -  din punct de vedere al judecă ii morale, copilul mic trece printr-o tranzi ie de laț ț

moralitatea constrângerii la moralitatea cooperării, de la preconven ional la conven ional, acum are locț ț

perceperea regulilor drept în elegeri mutuale dar supunerea la reguli se face i din respect fa ă din ceiț ș ț

din jur sau pentru impresionarea lor;

                      -  din punct de vedere psihosocial colarul mic se poate caracteriza prin sârguinș ță,

hărnicie,  eficien ă  i  totodată  prin  inferioritate,  coala  i  grupul  de  joacă  sunt  considera i  factoriț ș ș ș ț

sociali determinan i.ț

2.  Dezvoltarea fizică i motoricăș

Dezvoltarea fizică din această perioadă este mult mai lentă decât în perioada anterioară. Nu

există  diferen e semnificative între băie i i fete până la vârsta de 10 ani la fete i 12 ani la băie i.ț ț ș ș ț

Elevii devini con tien i de imaginea lor fizică. (Băban, 2001)ș ț

3. Dezvoltarea cognitivă

 A. Dezvoltarea aten iei colarului micț ș

Capacită ile  de aten ie  ale copilului în mediul  colar este  permenent  i  sistematic  solicitat.ț ț ș ș

Astfel se i dezvoltă aten ia micului colar. La intrare în coală domină aten ia involuntară însă prinș ț ș ș ț

activită ile instructiv-educative din primele clase aten ia voluntară devine din ce în ce mai eficientă,ț ț

mai frecventă. La începutul colii copiii reu esc să- i men ină aten ia timp de 25 de minute,  dar subș ș ș ț ț

influen a anilor de coală elevii reu esc să ajungă la 45-50 de minute. În această perioadă  se modificăț ș ș

i volumul aten iei. Capacitatea de concentrare a aten iei i disributivitatea este în progres. La  copiiiș ț ț ș



din clasa pregătitoare, clasa I aten ia este foarte u or distrasă, chiar i anumite aspecte minore potț ș ș

sustrage aten ia micului colar. (Cre u, 2009)ț ș ț

B. Dezvoltarea percep iilor i reprezentț ș ărilor

Schimbările colare sistematice antrenează  văzul, auzul i sim ul tactil. Se dezvoltă în aceastăș ș ț

perioadă câmpul vizual, auzul fonematic, auzul muzical. Tactilitatea este implicată în mod sistematic în

foarte multe activită i precum i în actul scrierii. În această perioadă cre te volumul reprezentărilorț ș ș

datorită procesului de însu ire a unor cuno tin e elementare de matematică, tiin e ale naturii iar maiș ș ț ș ț

târziu cuno tin e de istorie, geografie. (Cre u, 2009) ș ț ț „Pe la 7-8 ani copiii desenează ceva care e într-

adevăr  copia  obiectului  real.  Casele  primesc  caracteristici  distincte,  oamenii  nu  mai  sunt  desena iț

stereotip, sunt introduse tot mai multe detalii i se fac încercări de a rezolva dificultă i tehnice de tipulș ț

perspectivei lineare i al rela iei mărime-distan ă” (Schaffer, 2005, p. 238, apud. Cre u, 2009).  Deș ț ț ț

men ionat este i ț ș „cre terea vizibilită ii critice asupora propriilor realizări la colarii mici.”(Bonchi ,ș ț ș ș

2004, p. 332, apud. Cre u, 2009)ț

C. Dezvoltarea limbajului

În stadiul colaritș ă ii mici sunt parcurse etapele preabecedare, abecedare i postabecedare. Înț ș

acest sens, este antrenat  atât limbajul scris cât i vorbirea colarului mic. La vârsta de 6/7 ani, copilulș ș

se exprimă corect în propozi ii, în această perioadă în elegerea semnifica iei cuvintelor i a regulilorț ț ț ș

gramaticale cunoa te o cre tere gradată. La 7/8 ani copilul poate spune pove ti structurate, se dezvoltăș ș ș

abilită ile narative, precum abilită ile de exprimare în cuvinte a emo iilor i gândurilor. (Onaci, 2008).ț ț ț ș

La intrarea  în  coală  majoritatea  copiilor  comunică  foarte  bine.  Deprinderile  de  vorbire  sunt  bineș

consolidate  pentru  comunicare.  Însu irea  scris-cititului  i  însu irea  multori  ș ș ș cuno tin eș ț  din  această

perioadă conduc la o cre tere semnificativă a vocabularului, a exprimării în scris, a capacită ii de aș ț

dialoga, a povesti, a competen ei lingvistice a micului colar. (Cre u, 2009)ț ș ț

D. Dezvoltarea gândirii 

În  această  perioadă  elevii  se  află  în  stadiul  piagetian  al  opera iilor  concrete  ale  gândirii.ț

Gândirea depă e te datul perceptiv i î i subordonează percep ia. Se realizează o primă descentrareș ș ș ș ț

cognitivă de propria fiin ă i de dorin ele i nevoile personale, se ine cont în mod sistematic de real.ț ș ț ș ț

Ac iunile reale care s-au interiorizat i au devenit ac iuni mentale se transformă în opera ii. Gândireaț ș ț ț

elevilor  dobânde te  o  reversibilitate  simplă.  Opera iile  de  care  dispune  gândirea  colarului  suntș ț ș

concrete. Se înregistrează ceea ce J. Piaget a numit începutul ra ionalită ii gândirii. No iunile empiriceț ț ț



cu care operează gândirea colarului mic la începutul colarizării se transformă în no iuni tiin ificeș ș ț ș ț

datorită  procesului  instructiv-educativ.  colarul  mic tot  sub influen a procesului instructiv-educativȘ ț

reu e ete să gândească rela ii cauzale mai simple, să rezolve probleme, să distingă mai bine diferen aș ș ț ț

dintre real i imaginar, să- i organizeze materialul de învă at. (Cre u, 2009)ș ș ț ț

E. Dezvoltarea memoriei

Capacitatea de cunoa tere se dezvoltș ă i datorită  memoriei.  ș „Memoria se îmbunătă e te, atâtț ș

datorită   cre terii  capacită ii  sale,  cât  i  datorită  utilizării  unor  strategii  precum  repeti ia  sauș ț ș ț

organizarea  logică  a  materialului.  De  asemenea,  în  această  perioadă  copiii  achizi ionează  iț ș

cuno tin ele legate de func ionarea memoriei proprii.” (Băban, 2001)ș ț ț

F. Dezvoltarea imagina ieiț

Până la  vârsta colarită ii  mici,  activitatea principală a  copilului este  jocul,  care antreneazăș ț

procesul imaginativ. În timpul jocului este îmbinat  imagina ia creatoare cu cea reproductivă. De-aț

lungul  ciclului  colar,  prin  desfă urarea  activită ilor  instructiv-educative,  este  antrenată  imagineaș ș ț

reproductivă.  „În ceea  ce  prive te  cercetarea  imagina iei  creatoare  a  colarilor  mici,  ea  a  generatș ț ș

puncte de vedere contradictorii. Mai ales avându-se în vedere exprimarea în desen, modelaj sau colaj,

s-au găsit mai pu ine transformări semnificative decât se a teptaseră. colarii mici au ob inut rezultateț ș Ș ț

mai pu in concludente fa ă de pre colari. ... Alte cercetări stimulate de sarcinile noi puse în fa a colii,ț ț ș ț ș

referitoare  la  dezvoltarera  creativită ii,  au  ț demonstrat convingător  disponibilitatea  acestori  vârste.”

(Cre u, 2009)ț

4. Dezvoltarea socială

În această perioadă cre te interesul pentru colegi, pentru prieteni. Cu sprijinul cadrului didacticș

elevul  începe  să  se  simtă  treptat  membru  al  colectivului,  începe  să  se  intereseze  de  modul  de

comportare  al  celorlal i  colegi.  Este  important  încurajarea  copiilor  în  ini ierea,  între inerea  iț ț ț ș

men inerea  rela iilor  sociale,  deoarece  copilul  cu  competen e  sociale  se  adaptează  mai  eficientț ț ț

situa iilor  cu  care  se  confruntă  în  via ă.  Faptul  că  dau  importan ă  mare  prietenilor  nu  reduceț ț ț

importan a familiei. Prieteniile se bazează pe o loialitate mutuală, suport i interese comune. Copiiiț ș

înva ă o serie de abilită i, deprinderi i interac iuni sociale. Ei reu esc să în eleagă i alte puncte deț ț ș ț ș ț ș

vedere, să- i dezvolte unele norme de grup, să negocieze, să- i controleze mânia. Elevii în eleg treptatș ș ț

valorile  sociale  ceea  ce  contribuie  la  formarea  comportamentelor  prosociale.  Copilul  începe să fie

con tient de calită ile sale. Dacă pre colarul a vorbit despre sine în termeni de trăsături fizice, colarulș ț ș ș



mic descrie sinele în termeni de tendin e sociale, respectiv în termeni de caracteristici psihologice.ț

Dezvoltarea stimei de sine se bazează pe  con tientizarea competen ei personale, pe rolul pe care îlș ț

ocupă în grupul social, în grupul de prieteni. La începutul vârstei colare mici,  copilul dore te foarteș ș

mult  să  fie  aprobat  de  ceilal i,  să  se  remarce  în  ochii  învă ătorului,  adultului,  dore te  să  eviteț ț ș

pedepsele, se supune sanc iunilor, sanc ionează gre elile altora.  Treptat  cre te capacitatea de auto-ț ț ș ș

observare, abilitatea de a face compara ii între caracteristicile personale trecute i prezente. În aceastăț ș

etapă colarul este preocupat atât de ceea ce prive te ata area fa ă de alte persoane cât i preocupareaș ș ș ț ș

fa ă de sine.  Imitarea adultului,  identificarea cu  părin ii  sau cu al i  adul i,  dorin a  copilului  de aț ț ț ț ț

demonstra că nu mai este mic, constituie o cale de socializare afectivă. Deci rolul adultului este foarte

important. El devine model pentru copil. Dezvoltarea sociabilită ii colarului mic se manifestă i prinț ș ș

rela iile cu ceilal i, opinia celorlal i colegi nu îl lasă indiferent. ț ț ț „Privirile i comentările admirative aleș

colegilor  i  se  par  mult  mai  de  pre  decât  siguran a  propriului  corp”(Moisin,  2010).  Dezvoltareaț ț

sociabilită ii  se  dezvoltă  prin joc,  copiii  fiind interesa i  de a  se  afirma prin joc  în  fa a  celorlal i.ț ț ț ț

colarului mic jocul continuă să fie o activitate plăcută, însă jocul este transformat treptat în activită iȘ ț

organizate, căpătând valen e noi.  Jocul în coală are un con inut i o structură bine organizată, rolț ș ț ș

important prime te latura instructivă. (Cre u, 2009; Băban, 2001; Onaci, 2008) Copiilor le plac jocurileș ț

cu subiect  i  ș cu roluri, regulile jocului sunt respectate mai riguros, iar spre finalul acestei perioade

cre te caracterul competitiv al celor implica i.ș ț
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