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Un aspect foarte important al cărţii este abordarea pozitivă
sugerată de autoare, care pune preţ pe buna comunicare, bazată
pe încredere între copil şi adult.

Plecând întotdeauna de la exemple concrete, Madeleine Deny
sugerează idei şi metode care şi-au dovedit în timp eficienţa, ofe-
rind, cu umor şi sensibilitate, răspunsuri utile la întrebările fireşti
ale oricărui părinte:

Cum să-ţi motivezi copilul şi să-i formezi gustul pentru 
învăţătură?

Cum să-l ajuţi să se concentreze, să fie atent?

Ce să faci dacă nu reuşeşte să înveţe să scrie şi să citească?

Cum să-l ajuţi cât mai bine la teme?

O carte plină de sfaturi inteligente şi de trucuri  „testate şi
aprobate”, care va contribui cu siguranţă la crearea unei 

atmosfere armonioase în familia dumneavoastră!

ISBN: 978-973-135-683-9

www.grupulcorint.ro
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DEPĂŞIREA DIFICULTĂŢILOR 
ŞI PERFORMANŢELE ŞCOLARE

UN ELEV DE NOTA 10

Se ştie că evoluţia şcolară a unui copil depinde foarte mult şi
de îndrumările pe care acesta le primeşte acasă. De aceea, cartea
de faţă îi va ajuta pe părinţi să-şi motiveze copilul pentru a-i asi-
gura succesul la şcoală. 

Autoarea prezintă situaţii cotidiene ale unor elevi de diverse
vârste, de la 3 la 10 ani, cu soluţiile cele mai bune pentru cazuri 
similare şi cu răspunsuri punctuale de la specialişti, pentru orice
întrebare.
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Adaptarea la rutina şcolară

Înainte să înceapă un nou an la grădiniţă, verificaţi întot-
deauna „bagajul de cunoştinţe” al copilului. Ca să poată 
asimila cu succes noile informaţii, mai structurate decât la 
creşă, copilul trebuie să ştie: să respecte o cerinţă, să aştep-
te, să-şi controleze nerăbdarea etc. Aceste competenţe 
esenţiale trebuie dobândite acasă, cu ajutorul părinţilor. Îi 
vor servi copilului drept paşaport pe toată perioada şco-
larităţii şi îi vor permite să depăşească întotdeauna cu 
bine dificultăţile.

AtelIerul  
părInţIlor 3–4 ani
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Ce am de făcut?
\ Deprinderea de a asculta în clasă

Pentru ca un copil să poată 

executa o cerinţă, trebuie:

l să înţeleagă toate cuvintele:  

„Ce trebuie să fac?”;

l să înţeleagă scopul final: „La ce  

foloseşte să fac acest lucru?”;

l să simtă că poate executa cerinţa: 

„Ştiu să fac asta.”

! Educatoarea lui Virgil, 3 ani, observă că 
adesea trebuie să repete cerinţele pentru ca 
micuţul să le audă şi să le înţeleagă. Le 
comunică acest lucru părinţilor săi, care 
cunosc bine acest mic defect al fiului lor.

} Tatăl lui îl va motiva să fie mai atent 
jucându-se cu el şi oferindu-i modele. În 
fiecare seară, când se întoarce acasă, 
organizează împreună cu Virgil un concurs de 
cerinţe. „Domnul Meteo a spus azi-dimineaţă 
la radio că va fi foarte frig şi ne-a sfătuit să ne 
îmbrăcăm bine. Aşa că mi-am pus un pulover 
gros, care mi-a ţinut de cald toată ziua”, spune 
tatăl. „Iar eu am ascultat-o pe educatoare, 
spune Virgil. Am pus capacele cariocilor, ca să 
nu li se usuce vârful, şi am lipit abţibildurile pe 
foaie exact unde trebuia.” Plăcerea jocului îl 
face să fie atent la cerinţele educatoarei.

A şti să fii atent la ce 
ţi se cere este una 
dintre condiţiile 
esenţiale pentru 
reuşita în activităţile 
şcolare. Copilul 
trebuie să înţeleagă 
că nu se supune unui 
ordin, ci că ascultă 
pentru a dobândi 
mai multe 
cunoştinţe, pentru a 
deprinde o 
competenţă şi a 
îndeplini sarcini 
precise şi utile vieţii 
în societate.
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Aici şi acum
\Stăpânirea nerăbdării

! louise, 4 ani, vrea întotdeauna să vorbească 
prima în clasă, să se spele prima pe mâini, să-şi 
ia prima culori din tuburile de acuarele. Şi se 
plânge mamei ei că educatoarea, agasată de 
comportamentul ei nerăbdător, o ceartă 
mereu.

}  „O să-ţi arăt că poţi foarte bine să aştepţi”, îi 
spune mama. Şi exersează tot mai mult cu ea 
acasă: „O să ne povesteşti cum te-a zgâriat 
pisica după ce termin de vorbit cu tata… Pe 
tine te-am ascultat cântând, acum e rândul 
fratelui tău să ne spună cum a fost la şcoală… 
Azi faci tu prima baie, mâine faci ultima.” 
Louise va asculta imediat aceste cerinţe, 
pentru că este motivată: va obţine felicitări de 
la toţi membrii familiei pentru răbdarea ei.

Pentru un copil 
nerăbdător este 
important să-i oferiţi 
repere temporale şi 
să-i puneţi în valoare 
capacitatea de a 
aştepta. Aceasta îi va 
permite să-şi 
stăpânească dorinţa 
de a face totul primul – 
un comportament 
din cauza căruia va fi 
respins adesea la 
şcoală de ceilalţi 
copii – şi-l va ajuta să 
comunice.

Pentru a-l ajuta pe copil  

să socializeze, încercaţi  

să-i diminuaţi  
egocentrismul natural:

l ştiu să împart cu alţii atenţia adulţilor;

l aştept să-mi vină rândul să vorbesc;

l ştiu să-i ascult pe ceilalţi;

l respect regulile stabilite într-un grup.
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Gata cu agitaţia!
\ Deprinderea de a se controla

! Tatăl lui Hugo, 4 ani, vine să-l ia pe fiul său 
de la grădiniţă, iar educatoarea îi spune că 
Hugo a învăţat o regulă foarte importantă, pe 
care trebuie să i-o explice chiar el!

} Băieţelul îi mărturiseşte tatălui său că „a 
făcut puţin pe nebunul” ţipând foarte tare în 
timpul unei activităţi care cerea linişte. Apoi îi 
explică ce s-a întâmplat: „După aceea am făcut 
pe paiaţa şi am ascultat liniştea. E o regulă de 
la grădiniţă!” Seara, atunci când Hugo face o 
criză, tatăl lui îi cere să pună în practică ce a 
învăţat la grădiniţă. Hugo îl ascultă şi, într-un 
colţ al camerei, mimează o paiaţă, numărând 
până la zece. Apoi se aşază, pune capul pe 
masă şi, timp de câteva minute, tace şi ascultă 
toate zgomotele din casă. Exerciţiul îl ajută să 
se liniştească, aşa că regula va fi aplicată şi 
acasă ori de câte ori va fi nevoie.

Pentru ca unui copil 
să îi fie bine la şcoală, 
este esenţial să 
înveţe regulile de 
comportare în 
societate. Ca să fie 
asimilate, aceste 
reguli trebuie 
aprobate şi valorizate 
de părinţi. Convins că 
îi sunt utile, copilul le 
va respecta automat.

„Bravo! Ştii când 
trebuie să te 
opreşti” în loc de 
„În sfârşit ai fost 
cuminte”.

„Ia uite, te descurci 
din ce în ce mai 
bine” în loc de „În 
sfârşit nu te-a mai 
certat nimeni.”

„Sunt sigur că 
data viitoare o să 
fie şi mai bine” în 
loc de „Te-ai putea 
strădui mai mult.”

Cuvinte de încurajare
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