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Abstract: According to the National Education Law/2011, the preparatory grade was introduced,
since 2012, as a compulsory part of the elementary school in Romania. This paper is actually a case
study accomplished after 2 years of debates concerning the better way of implementation of the law.
This case study explores the opinion of parents and teachers concerning the changes brought by the
new law of education, the difficulties encountered and of suggestions. The results of the study indicate
that parents do not have enough information in order to be aware of the benefits of enrolling their
child in school at the age of six years, as for teachers, they do not cooperate enough in order to be
able to facilitate and to promote among parents the advantages of the preparatory grade.
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Introducere
Omul fiinţează şi devine ceea ce este prin educaţie. Practica educativă este una dintre
cele mai importante activităţi specifice comunităţilor umane. Din momentul în care fiinţa
umană a apărut, educaţia a însoţit-o, a modelat-o, a spiritualzat-o. Ca orice tip de practică
umană, aceasta a fost şi este dublată de reflecţie, de interogaţie, de punere sub semnul şi
ghidajul raţionalităţii. „Reflecţia pedagogică s-a născut o dată cu faptul educativ” (Cucoş,
2006, p.39).
Din punct de vedere etimologic, termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educoeducare („a alimenta”, „a îngriji”, „a creşte”- plante sau animale). Cu înţelesuri similare
întâlnim, la francezi, în secolul al XVI-lea, termenul éduction, din care va deriva şi cel
românesc educaţie. Termenul mai poate fi dedus şi din latinescul educo-educare, care
înseamnă „a duce”, „a conduce”, „a scoate”. Se pare că ambele traiecte etimologice sunt
corecte, iar ramificaţiile semantice- de altfel, destul de apropiate- concură la o decantare
semiotică destul de precisă (Cucoş, 2006).
Prin natura ei, educaţia nu este doar o problemă individuală, ci şi una socială.
Caracteristicile societăţii se imprimă în fiecare membru al acesteia, determinându-i acţiunile
şi întregul comportament. Nicăieri influenţa decisivă a societăţii asupra indivizilor nu se
afirmă mai clar decât în strădania de a-i forma, aşa cum ea însăşi înţelege să o facă, prin
intermediul educaţiei. De aceea educaţia este expresia directă a conştiinţei vii a normelor şi
legilor scrise şi nescrise ale societăţii umane (Albulescu, 2009, p.19). Educaţia a căutat
întotdeauna să răspundă unei comenzi sociale; idealul educativ a fost întotdeauna subordonat
idealului social.
În ceea ce priveşte determinarea realităţii acoperite de termenul „educaţie”apar
multiple dificultăţi, întrucât mulţi pedagogi vor înţelege educaţia în mod diferenţiat. Vom
exemplifica printr-o serie de definiţii în care se încearcă surprinderea esenţei fenomenului
discutat:
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„Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar
scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil”
(Kant, 1992, p.17).
 „Educaţia este acţiunea de formare a individuluipentru el însuşi, dezvoltându-i-se o
multitudine de interese” (Herbart, 1976, p.62).
 „Educaţia constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le
forma, acestora din urmă, anumite stări fizice, intelectuale şi mentale necesare vieţii
sociale şi mediului special pentru care sunt destinate” (Durkheim, 1930, p.79).
 „Educaţia este o integrare: integrarea forţelor vieţii în funcţionarea armonioasă a corpului,
integrarea aptitudinilor sociale în vederea adaptării la grupuri, integrarea energiilor
spirituale, prin mijlocirea fiinţei sociale şi corporale, dezvoltarea completă a personalităţii
individuale” (Hubert, 1965, p.58).
 „Educaţia este activitatea conştientă de a-l influenţa pe om printr-o triplă acţiune: de
îngrijire, de îndrumare şi de cultivare în direcţia creării valorilor culturale şi a
sensibilizării individului faţă de acestea” (Bârsănescu, 1935,159).
Sintetizând o serie de ipostaze ale educaţiei, surprinse în multiplele tentative de definire, vom
evidenţia următoarele note şi trăsături ale educaţiei ca fenomen: educaţia este un demers
aplicabil speciei umane constând într-un sistem de acţiuni deliberate, realizate în perspectiva
unui ideal de personalitate umană în acord cu repere culturale şi istorice; educaţia nu este o
etapă limitată la numai o anumită vârstă, ci se prelungeşte pe întrg parcursul vieţii unui
individ.
Studiu asupra opiniilor privind introducerea clasei pregătitoare în învăţământul
obligatoriu
În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale/2011, Art.23, începând cu anul 2012, a
fost introdusă clasa pregătitoare, ca o componentă a învăţămânrului primar obligatoriu.
Lucrarea noastră reprezintă un studiu de caz realizat după 2 ani de dezbateri privind cea mai
bună modalitate de a aplica prevederile legii.
Scopul cercetării noastre constă în studierea opiniei unor părinţi şi cadre didactice cu
privire la modificările aduse în sistemul de învăţământ, referitoare la introducerea clasei
pregătitoare în şcoală, ca făcând parte din învăţământul primar obligatoriu.
Obiectivele studiului:
- Cerecetarea măsurii în care părinţii sunt informaţi asupra beneficiilor înscrierii
copilului în şcoală de la vârsta de 6 ani;
- Analiza nemulţumirilor subiecţilor chestionaţi vizavi de introducerea clasei
pregătitoare în învăţământul primar obligatoriu;
- Studierea modului în care cadrele didactice pot face faţă noii provocări;
- Găsirea de soluţii comune pentru îmbunătăţirea situaţiei existente.
Metodologie: A fost utilizată ca metodă ancheta sociologică, iar instrumentul utilizat a
fost chestionarul dublu, cu scopul obţinerii atât a părerii părinţilor cât şi a cadrelor didactice
asupra provocărilor actuale din domeniul educaţiei, pentru a surprinde ambele perspective.
Chestionarul adresat părinţilor conţine 10 întrebări, iar chestionarul pentru cadrele didactice
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este alcătuit din 8 întrebări, 4 dintre ele fiind similare cu cele din chestionarul adresat
părinţilor.
Grupul vizat a fost de 60 de subiecţi de la Şcoala Gimnazială Europa din Tg.Mureş,
respectiv 30 de părinţi (20 de mame şi 10 taţi) şi 30 de cadre didactice (2 educatoare, 8
învăţătoare şi 20 cu dublă specializare).
Interpretarea datelor
Î.1: Cum apreciaţi oportunitatea implementării clasei pregătitoare la nivelul
învăţământului primar? Este un item important, comun în ambele chestionare.

Fig.nr.1. Oportunitatea implementării clasei pregătitoare în învăţământul primar
Din interpretarea răspunsurilor la această întrebare reiese că părinţii văd introducerea
clasei pregătitoare ca pe un lucru inoportun (11 persoane), pe când majoritatea cadrelor
didactice chestionate consideră acest lucru ca fiind pozitiv (12 persoane), cu o oportunitate
medie.
Relaţia dintre sexul părintelui şi opinia exprimată relevă că părerile mamelor, în
comparaţie cu cele ale taţilor, sunt complet diferite în ceea ce priveşte această întrebare:

Fig.nr.2 Distribuţia pe sexe a răspunsurilor părinţilor
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Rezultatele arată că mamele acceptă mai uşor implementarea clasei pregătitoare, lucru
datorat faptului că ele sunt cele care trec mai des pe la instituţiile de învăţământ, pe la
şedinţele cu părinţii şi cunosc mai bine oportunităţile pe care le au copiii care merg la şcoală
la vârsta de 6 ani.
Î.2: Unde consideraţi că e mai potrivit să fie organizată clasa pregătitoare?- întrebare
comună în ambele chestionare:

Fig.nr.3. Instituţia unde ar trebui organizată clasa pregătitoare
La această întrebare părinţii au răspuns în marea lor majoritate, 22 de persoane
(73,33%), că în instituţia preşcolară ar fi mai indicat să se organizeze clasa pregătitoare, pe
când cadrele didactice consideră instituţia şcolară mai potrivită, 18 cadre didactice dând acest
răspuns (60%).
Î.3: Enumeraţi trei motive pentru care consideraţi că a fost mutată clasa pregătitoare
de la grădiniţă la şcoală. Este, de asemenea, o întrebare prezentă în ambele chestionare.

Fig.nr.4 Motivele invocate pentru care a fost mutată clasa pregătitoare la şcoală
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Răspunsurile cel mai des întâlnite în rândul părinţilor au fost: „De dagul de a mai
schimba ceva/Reforma” (60%) şi „Dorinţa fiecărui ministru de „a lăsa ceva în urmă” (
50%), pe când doar 13,33 dintre părinţi consideră că „Pentru a se face educaţie timpurie”
este motivul introducerii clasei pregătitoare în şcoală. În ceea ce priveşte cadrele didactice
acestea consideră ca motive principale ale introducerii clasei pregătitoare în învăţământul
primar alinierea cu sistemele educaţionale din Uniunea Europeană (60%), obligativitatea
prezenţei în mediul şcolar (60%) şi dorinţa de a se face educaţie timpurie (56,66%).
Î.4: Cine ar trebui să vă ofere informaţii despre clasa pregătitoare? Este o întrebare
care se regăseşte doar în chestionarul adresat părinţilor.

Fig.nr.5 Cine ar trebui să ofere informaţii despre clasa pregătitoare?
Dintre respondenţi, 10% consideră că educatoarele ar trebui să-i informeze în legătură
cu clasa pregătitoare, 17% consideră că Inspectoratul Şcolar este responsabil de acest lucru,
23% vor să fie informaţi de către învăţătoare şi 50% ar dori să fie informaţi de către
educatoare şi învăţătoare.
Î.5. Cum apreciaţi procedura de înscriere a copilului în clasa pregătitoare? întrebare adresată părinţilor.

Fig.nr.6 Aprecierea procedurilor de înscriere a copilului în clasa pregătitoare?
Conform răspunsurilor primite, părinţii consideră procedura de înscriere a copilului în
clasa pregătitoare destul de greoaie, 33,33% ( 10 persoane) apreciază acest demers ca fiind
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dificil, iar 16,66 % (5 persoane) spun că este foarte dificil să înscrii copilul în clasa
pregătitoare.
Î.6. În ceea ce priveşte sprijinul acordat părinţilor din partea şcolilor, pentru a-şi
înscrie copilul în clasa pregătitoare, rezultatele arată astfel:

Fig.nr.7 În ce măsură aţi primit sprijin din partea şcolilor la care aţi vrut să vă înscrieţi
copilul în clasa pregătitoare?
Din părerile exprimate reiese că părinţii nu au primit sprijin din partea şcolilor decât în mică
măsură (40% din răspunsuri) şi în foarte mică măsură (30% din răspunsuri), ceea ce denotă că
şcolile nu cooperează suficient cu părinţii pentru a le uşura şi pentru a le oferi informaţii în
ceea ce priveşte înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.
Î.7. Enumeraţi trei activităţi pe care le-aţi realizat pentru a informa părinţii cu privire
la beneficiile clasei pregătitoare a fost o solicitare adresată cadrelor didactice.
Tabelul 1. Activităţi menţionate de cadrele didactice privitoare la informarea părinţilor
cu privire
la beneficiile clasei pregătitoare
Tipuri nde activităţi
Frecvenţe
Şediţe cu părinţii la care au participat şi educatoare şi
5
învăţătoare
Ziua porţilor deschise în şcoala mea
22
Vizităcu copiii şi părinţii la o şcoală din apropiere
12
Întâlniri periodice cu părinţii preşcolarilor în şcoală
10
Cele mai multe cadre didactice (22) consideră Ziua porţilor deschise în şcoală ca fiind
o activitate suficientă de a lămuri părinţii cu privire la beneficiile clasei pregătitoare, pe când
doar 5 spun că au organizat şedinţe cu părinţii comune cu educatoarele de la grupă.
Î.8. Părinţii apreciază pozitiv dotarea claselor pregătitoare de care dispun şcolile: 40%
dintre aceştia spun că sălile de curs sunt foarte bine dotate, după cum este prezentat şi în
figura următoare:
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Fig.nr.8 Aprecieri privind dotarea spaţiilor alocate de către şcoli clasei pregătitoare?
Î.9. În Fig.9 sunt menționate nemulţumirile pe care le au atât părinţii chestionaţi cât şi
cadrele didactice cu privire la introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar
obligatoriu:

Fig.nr.9 Nemulţumiri semnalate
La această întrebare, cele mai multe nemulţumiri totalizate, exprimate de părinţi şi
cadrele didactice, sunt legate de numărul mare de elevi din clasă, lucru cauzat şi de faptul că
sunt puţine spaţiile alocate clasei pregătitoare. O altă nemulţumire comună este legată de
faptul că învăţătoarele nu au pregătirea necesară, dar şi lipsa informaţiilor despe această clasă
pregătitoare.
Î.10. Cine ar trebui să predea la clasa pregătitoare?- întrebare prezentă în
chestionarul adresat părinţilor:
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Fig.nr.10 Cine ar trebui să predea la clasa pregătitoare?
Rezultatele de la această întrebare indică dorinţa clară a părinţilor ca la clasa pregătitoare să
predea cadre didactice cu dublă specializare-învăţătoare/educatoare, un procent de 66,66%.
Relaţia dintre studiile pe care le au cadrele didactice chestionate şi părerea lor despre
cine ar fi indicat să lucreze cu clasa pregătitoare, se reflect în Fig.nr.11.

Fig.nr.11 Legătura între pregătirea cadrelor didactiace şi specialitatea acestora
Conform figurii de mai sus, reiese că la clasa pregătitoare ar trebui să predea persoane care au
dublă specializare şi nu persoane care sunt doar învăţătoare.
Î.12. În ce măsură consideraţi că aveţi pregătirea necesară pentru a lucra cu elevii
din clasa pregătitoare? întrebare ce se regăseşte în chestionarul adresat cadrelor didactice.
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Fig.nr.12 În ce măsură consideraţi că aveţi pregătirea necesară pentru a lucra cu
elevii din clasa pregătitoare?
Şi rezultatele de la această întrebare indică faptul că cele mai indicate cadre didactice
pentru a preda la clasa pregătitoare sunt cele cu dublă specializare - educatoare/învăţătoare.
Î.13. Cum apreciaţi modul în care aţi fost pregătit(ă) cu privire la implementarea clasei
pregătitoare? – întrebare din chestionarul cadrelor didactice.

Fig.nr.13 Aprecierea modului în care au fost pregătiţi cu privire la implementarea clasei
pregătitoare
Răspunsurile de la această întrebare întăresc şi mai mult faptul că la clasa pregătitoare
ar trebui să predea cadre cu dublă specialitate întrucât acestea consideră că au fost cele mai
bine pregătite pentru acest lucru.
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Î.14. În ceeea ce priveşte experienţa didactică anterioară pentru a preda la clasa
pregătitoare, cadrele didactice au răspuns astfel: toate cele 12 cadre didactice care au
experienţă peste 10 ani o consideră foarte utilă, pe când câte o persoană cu vechimea sub
patru ani consideră experienţa având utilitate medie sau chiar puţin utilă.

Fig.nr.14 Utilitatea experienţei anterioare ăn ceea ce priveşte clasa pregătitoare pentru
cadrele didactice chestionate

Î.15. Ultima solicitare are caracter deschis şi vizează posibile recomandări făcute de
părinţi pentru clasa pregătitoare. Acestea se regăsesc în tabelul următor.
Tabelul 2. Recomandări făcute de părinţi pentru clasa pregătitoare
RECOMANDĂRI
Frecvenţe
O mai bună informare publică şi consecvenţa în privinţa organizării
28
acestui tip de clasă.
Îmbunătăţirea metodologiei de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare.
14
Asigurarea continuităţii cadrelor didactice de la clasa pregătitoare şi
6
reducerea fluctuaţiilor de personal.
Păstrarea unui număr mai redus de elevi în clasa pregătitoare de 15-20 de
22
elevi, fără a depăşi 25 de elevi pe clasă.
Îmbunătăţirea condiţiilor şi a spaţiilor pentru joc.
7
Adaptarea grupurilor sanitare la specificul dezvoltării fizice a copilului de
5
6 ani.
Concluzii şi propuneri
Studiul nostrum exploreează opiniile părinţilor şi ale cadrelor didactice referitoare la
modificarea Legii Educaţiei, a dificultăţilor întâmpinate acesteia în primii ani de la aplicare şi
aduce sugestii practice. Rezultatele obţinute, deşi limitative prin lipsa de reprezentativitate
statistică a lotului investigat, permite totuşi semnalarea unor problem şi extragerea de
concluzii parţiale. Se constată faptul că părinţii nu sunt suficient de informaţi de beneficiile
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înscrierii copilului în şcoală la vârsta de şase ani, iar cadrele didactice: educatoare şi
învăţătoare nu cooperează suficient de mult pentru a uşura şi pentru a promova în rândul
părinţilor înscrierea copiilor la clasa pregătitoare.
În ceea ce priveşte pregătirea cadrelor didactice care predau la această clasă, ambele
tipuri de subiecţi chestionaţi au răspuns că persoanele cu dublă calificare, mai precis
învăţător-educator ar fi cele mai indicate. Ca atare, pledăm pentru dubla specializare.
Cât priveşte nemulţumirile, acestea sunt legate în primul rând de numărul mare de
elevi din clasă, aspect cauzat şi de alocarea de spaţii puţine pentru clasele pregătitoare; alte
nemulţumiri sunt legate de faptul că învăţătoarele nu au pregătirea necesară spre a lucra cu
nişte copii mititei, precum şi de lipsa informaţiilor detaliate despre clasa pregătitoare.
Rezultatele prezentate relevă că, deşi părinţi apreciază dotarea spaţiilor alocate de
către şcoli clasei pregătitoare, preferă grădiniţa din dorinţa de a mai amâna cu un an
responsabilităţile copiilor.
Procedura de înscriere în clasa pregătitoare şi faptul că şcolile nu oferă suficiente
informaţii părinţilor este încă un motiv în plus pentru care părintele este reticent faţă de clasa
pregătitoare.
Datele culese prin anchetă au conturat o serie de propuneri pentru implementarea clasei
pregătitoare în anii următori:
 Se vor organiza întâlniri periodice cu învăţătoarele şi educatoarele din aceeaşi
circumscripţie pentru a lămuri anumite aspecte neclare legate de clasa pregătitoare şi
modalitatea comună de acțiune.
 Se preconizează cel puţin două şedinţe cu părinţii în timpul grupei mari, la care vor
participa învăţătoare şi reprezentanţi ai şcolilor în măsură să ofere informaţii despre
procedura de înscriere a copilului în clasa pregătitoare.
 E recomandat ca, în decurs de patru ani, toate cadrele didactice care vor preda la clasa
pregătitoare să aibă dublă specializare - învăţătoare/educatoare. Se propune ca formarea
cadrelor didactice să fie realizată la finalul anului şcolar anterior lucrului cu clasa
pregătitoare. Unele propuneri vizează modalităţi alternative de formare cum ar fi teamteaching, prin valorizarea bunelor practici specifice cadrelor didactice care au parcurs
modulele de formare propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 Toate propunerile venite din partea părinţilor în legătură cu clasa pregătitoare vor fi
prezentate directorului Şcolii Gimnaziale „Europa” şi vor fi puse în practică.
 Extinderea implementării programului Şcoală după şcoală pentru asigurarea supravegherii
copiilor după cursuri şi oferirea unei mese calde. Majoritatea părinţilor propun
introducerea unui program prelungit de tip Şcoală după şcoală. Directorii de şcoli solicită
autorităţilor centrale sau locale fonduri suplimentare pentru susţinerea clasei pregătitoare,
pentru a oferi un program care să asigure elevilor desfăşurarea activităţii până la orele
16.00-17.00. De asemenea, se propune oferirea unei mese gratuite şi a unei săli pentru
asigurarea odihnei după prânz (inclusiv pentru somn).
 Păstrarea unui număr mai redus de elevi în clasa pregătitoare, între 15-20 de elevi, fără a
depăşi 25 de elevi pe clasă. Majoritatea cadrelor didactice declară că un număr mai scăzut
de elevi în clasă îmbunătăţeşte activitatea şi capacitatea de a oferi o tratare diferenţiată şi
personalizată a elevilor. În opinia acestora, este dificil de lucrat într-o clasă de peste 25 de
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elevi. Şi părinţii susţin acest punct de vedere, tocmai pentru a avea încredere că fiecare
copil are parte de atenţia cadrului didactic într-o măsură adecvată.
Rezultatele acestui studiu vor fi prezentate Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş cu
propunerea realizării unei broşuri pe care educatoarele să le ofere părinţilor care au copiii în
grupa mare. Broşura va cuprinde toate beneficiile pe care le aduce intrarea copilului în cadrul
învăţământului obligatoriu.
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