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În articol sunt prezentate rezultatele investigaţiei diagnostice (cantitative şi calitative) privind condiţiile de adaptare 

a copiilor la şcoala primară: vârsta admiterii, gradul de pregătire către şcoală, calitatea mediului familial.  
Cuvinte-cheie: vârstă, adaptare emoţională, adaptare socială, adaptare academică, copil, familie, şcoală primară.  
 
THE DIAGNOSIS  OF ADAPTATION CONDITIONS OF PUPILS IN THE PRIMARY SCHOOLS IN ISRAEL 
The article presents the results of the diagnostic investigation (quantitative and qualitative) related to the conditions 

of adjustment of children to the primary school: age of admission, level of readiness for school, quality of the family 
environment. 

Keywords: age, emotional adjustment, social adjustment, academic adjustment, child, family, primary school.  
 
 
Introducere 
Problema copilăriei, în general, şi tranziţia grădiniţă-şcoală, în particular, generează un mare interes la 

specialiştii din domeniu. Acest interes se manifestă prin numărul mare de cercetări, studii, documente, in-
strucţiuni referitoare la natura, conţinutul şi particularităţile acestei tranziţii. Există, de asemenea, numeroase 
materiale cu privire la adaptarea copilului la viaţa şcolară, la identificarea partenerilor implicaţi în tranziţie, 
la strategiile de relaţionare cu alţi copii, la rolul părinţilor şi al factorilor de decizie implicaţi în procesul de 
şcolarizare. Tranziţia grădiniţă-şcoală este relevantă atât pentru arenele educaţionale, cât şi pentru cele po-
litice. Arena educaţională se referă la modul de realizare a programelor, calitatea predării, succesul academic, 
formarea relaţiilor dintre personalul didactic, mediu, părinţi şi copii. Cea politică ţine de elaborarea politici-
lor educaţionale şi a legislaţiei, de asigurarea unei reţele de sprijin pentru elevi, de menţinerea egalităţii,  
de asumarea responsabilităţii pentru a furniza şanse egale tuturor elevilor, precum şi de alocarea resurselor 
financiare.  

Astfel, tranziţia grădiniţă-şcoală şi, implicit, adaptarea copilului la noul sistem este un eveniment extrem 
de important în viata copilului. Tranziţia implică schimbări fiziologice, psihologice şi sociale. Fiind semnifi-
cative, acestea influenţează direct personalitatea copilului, formarea atitudinii pozitive faţă de şcoală. Mai 
mult decât atât, tranziţia este o nouă etapă care simbolizează despărţirea de activitatea de joc şi trecerea la 
activitatea de învăţare. În acest context, copilul are nevoie să atingă un anumit nivel de maturitate socioemo-
ţională şi de abilităţi de învăţare. Lipsa capacităţii sociale şi emoţionale afectează şi dăunează adaptarea copi-
lului la viaţa şcolară. Iată de ce răspunsul la un şir de întrebări, precum: Care sunt componentele adaptării 
şcolare? Există diferenţe în adaptarea copiilor născuţi în primul trimestru al anului şi cei născuţi în ultimul 
trimestru al anului? Sunt copiii născuţi în ultimul trimestru al anului pregătiţi pentru studiile şcolare? este 
de importanţă majoră. 

1. Sinteza literaturii 
Procesul adaptării copiilor la studiile formale constituie subiectul mai multor cercetări, diversitatea abor-

dărilor teoretice şi practice referindu-se la o gamă largă de probleme [1, 2, 3, 11, 12]. Or, studiile recente se 
axează, în temei, pe aspectele cognitive, emoţionale, sociale ale problemei [4, 5, 6, 16]. Un şir de autori, 
precum Fabian H., Dunlop A.-L. [7], Wildenger L.K., McIntyre L.L., Fiese B.H., Eckert T.L. [18], Valeski 
T.N., Stipek D.J. [17], se focusează pe analiza fazelor tranziţiei grădiniţă-şcoala primară, pe examinarea 
gradului de pregătire a copiilor pentru şcolarizare, pe identificarea factorilor socioemoţionali. Un anumit 
interes este acordat şi diferenţelor de gen [15], necesităţilor copilului în perioada de tranziţie [16], factorilor 
de risc ca predicţie a performanţei şcolare [8, 16], bunelor practici şi strategiilor de asistenţă în perioada de 
tranziţie [7]. Spre regret, în Israel, cercetările empirice privind problematica vizată lipsesc. Această situaţie  
a generat necesitatea identificării condiţiilor psihopedagogice ale adaptării copiilor la studiile formale, cu 
precădere a unei categorii speciale de copii, născuţi în ultimul trimestru al anului care, în comparaţie cu copiii 
născuţi în primul trimestru al anului, întâmpină un şir de dificultăţi adaptaţionale semnificative.  
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2. Metodologie 
Cercetarea a adoptat o metodologie cantitativă şi calitativă, în scopul expunerii a cât mai multor aspecte 

ale procesului de adaptare la şcoala primară. Metodele aplicate includ colectarea de date prin aplicarea chestio-
narelor pentru profesori şi a interviului pentru părinţi. Colectarea datelor a fost realizată în două grupe: grupul 
experimental, format din copiii mai mici (young) din clasă, care s-au născut în ultimul trimestru al anului 
(octombrie, noiembrie, decembrie) şi grupul de control, format din copiii mai mari (old) din clasă, care s-au 
născut în primul trimestru al anului (ianuarie, februarie, martie). Demersul diagnostic s-a axat pe compararea 
datelor dintre grupele menţionate, aspectul cantitativ referindu-se la evaluările educatorilor, iar cel calitativ – 
la evaluările părinţilor.  

Experimentul a avut loc în grădiniţe obişnuite din sectoarele arabe ale Israelului. Evaluările educatorilor 
au fost realizate pe un lot de 276 de copii din 31 de clase preşcolare. Criteriul pentru alegerea copiilor a fost 
data naşterii. A fost important ca populaţia de cercetare să fie cât mai echilibrată, atât din punctul de vedere 
al numărului de copii (mici – mari) şi al sexului (băieţi – fete), cât şi din punctul de vedere al nivelului de 
educaţie a părinţilor (Tab.1). 

Tabelul 1  
Repartizarea populaţiei de cercetare 

Variabile Valori N=276 % 
Vârsta Mici (Young) 170 61,6 
 Mari (Old) 106 38,4 
Gen Băieţi 166 60,1 
 Fete 110 39,9 
Educaţia părinţilor Fără studii 68 24,6 
 Studii secundare 143 51,8 
 Studii superioare 65 23,6 

 
Aspectul cantitativ. Educatorii care au evaluat copiii sunt educatori–titulari care funcţionează permanent 

în grădiniţe. Ei au primit chestionarul pe care l-au completat cu informaţia cerută privind copiii din grupul 
experimental şi copiii din grupul de control. Gradul de adaptare a fost evaluat după trei dimensiuni: a) acade-
mică – adaptarea la activitatea de învăţare; b) emoţională – comportamentul care reflectă lumea emoţională  
a copilului; c) socială – interacţiunea copilului cu alţi copii şi adulţii. Instrumentul cuprinde 18 categorii, eva-
luate pe o scară de cinci puncte, care reflectă cele trei dimensiuni, fiecare cuprinzând câte şase elemente, 
după cum urmează: 

a) percepţie, interes, concentrare, ambiţie, perseverenţă, încredere în sine; 
b) disciplină, aparenţă exterioară, onestitate, stabilitate emoţională, dispoziţie, acceptarea de către profesor;  
c) agresivitate, abilităţi sociale, calităţi de lider, energie, activism, independenţă. 
Fiecare dimensiune cuprinde şi cerinţa de a descrie un model de comportament, care este caracteristic 

copilului. 
Aspectul calitativ. La cercetarea calitativă au participat 20 de părinţii cu copii născuţi în ultimul trimestru 

al anului, şcolarizaţi pe parcursul ultimilor doi ani. Părinţii, selectaţi din numărul total de părinţi, au manife-
stat cooperare şi interes deosebit pentru participare la interviu. Întrebările la care am căutat răspuns în cerce-
tare au fost următoarele:  

1. Influenţează semnificativ vârsta de şcolarizare a copilului asupra gradului de pregătire şi adaptarea lui 
la şcoala primară?  

2. Există un decalaj de funcţionare între copiii mai mari (născuţi în primul trimestru al anului) şi copiii 
mai mici (născuţi în ultimul trimestru al anului) din aceeaşi clasă?  

3. Există diferenţe în abilităţile de învăţare a copiilor de aceeaşi vârstă dar de diferite sexe?  
4. Există diferenţe în gradul de pregătire a copiilor pentru activitatea de învăţare în şcoala primară conec-

tate la educaţia şi studiile părinţilor? 
Ipotezele demersului diagnostic: 
1. Există diferenţe statistice semnificative între vârsta copilului şi gradul lui de dezvoltare emoţională, 

socială şi abilităţile de învăţare. Copiii mai mari vor arăta un nivel mai ridicat de dezvoltare decât 
copiii mai mici din aceeaşi clasă. 
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2. Există diferenţe statistice semnificative între fete şi băieţi în dezvoltarea lor emoţională, socială şi 
abilităţile de învăţare.  

3. Există diferenţe statistice semnificative între fete şi băieţi în dezvoltarea lor emoţională, socială şi 
abilităţile de învăţare în cadrul grupelor de copii mici şi de copii mari. 

4. Există diferenţe semnificative între gradul de dezvoltare emoţională, socială şi abilităţile de învăţare a 
copiilor în dependenţă de nivelul de educaţie a părinţilor. 

3. Rezultate 
3.1. Rezultatele cercetării cantitative  
Ipoteza 1. Diferenţele de vârstă 
Am presupus că există diferenţe statistice semnificative între copiii mari şi copiii mici din aceeaşi clasă în 

ceea ce priveşte dezvoltarea emoţională, socială şi abilităţile de învăţare. Rezultatele obţinute sunt prezentate 
în Tabelul 2.  

Tabelul 2 
Diferenţele de vârstă în dezvoltarea emoţională, socială şi abilităţile de învăţare 

Vârsta  
Copii mici (n=170) Copii mari (n=106)  Variabile 
M AS M AS t (274) 

Dezvoltarea emoţională 1,87 0,482 4,64 0,226 -55,30** 
Dezvoltarea socială 2,55 0,654 4,66 0,275 -31,65** 
Abilităţi de învăţare 4,78 0,318 4,84 0,275 -1,500 
*p<,05, **p<0,01 

 
Datele prezentate demonstrează că există diferenţe statistice semnificative între vârsta copiilor şi dezvolta-

rea lor emoţională [t (274) =-55,30, p<0,01**], şi anume: copiii mari (M=4,64, SD=0,226) sunt mai dezvol-
taţi emoţional decât copiii mici (M=1,87, SD=0,482) din aceeaşi clasă. De asemenea, datele arată că există 
diferenţe statistice semnificative între vârsta copiilor şi dezvoltarea lor socială [t (274) =-31,65, p<0,01**], 
copiii mari (M=4,66, SD=0,275) socialmente sunt mai dezvoltaţi decât copiii mici (M=2,55, S=0,654) din 
aceeaşi clasă. Totodată, datele obţinute arată diferenţe nesemnificative între vârstă şi abilităţile lor de învăţare 
[t (274) =-1,500, n.s]. 

Ipoteza 2. Diferenţele de gen 
Am presupus că există diferenţe statistice semnificative între fete şi băieţi în dezvoltarea lor emoţională, 

socială şi abilităţile de învăţare. Datele obţinute sunt prezentate în Tabelul 3. 
Tabelul 3 

Diferenţele de gen în dezvoltarea emoţională, socială şi abilităţile de învăţare 
Gen  

Băieţi (n=166) Fete (n=110)  Variabile 
M AS M AS t(274) 

Dezvoltarea emoţională 3,17 1,385 2,57 1,364 3,553** 
Dezvoltarea socială 3,41 1,235 3,28 1,050 0,892 
Abilităţi de învăţare 4,75 0,325 4,88 0,248 -3,573** 
*p<,05, **p<0,01 

 
Rezultatele indică diferenţe semnificative între băieţi şi fete în gradul lor de dezvoltare emoţională  

[t (274) =3,553, p<0,01**]. Or, băieţii (M=3,17, SD=1,385) sunt mai dezvoltaţi emoţional în comparaţie  
cu fetele (M=2,57, SD=1,364). De asemenea, datele arată diferenţe semnificative în abilităţile de învăţare  
[t (274) =-3,573, p<0,01**], fetele (M=4,88, SD=0,248) demonstrează abilităţi mai dezvoltate în comparaţie 
cu băieţii (M=4,75, SD=0,325). În schimb, rezultatele atestă diferenţe nesemnificative statistic în dezvoltarea 
lor socială [t (274) = 0,892, n.s]. 

Ipoteza 3. Diferenţele de gen în cadrul grupelor copii mici – copii mari 
Dat fiind interesul nostru pentru deosebirile dintre copiii născuţi în primul trimestru al anului şi copiii 

născuţi în ultimul trimestru al anului, am realizat o analiză aprofundată a diferenţelor de gen în interiorul 
acestor două grupe. Am presupus că există diferenţe statistice semnificative între fete şi băieţi în dezvoltarea 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2015, nr.9(89)    

Seria “{tiin\e ale educa\iei”     ISSN 1857-2103     ISSN online 2345-1025     p.132-137 
 

 135

lor emoţională, socială şi abilităţile de învăţare în grupa copiilor mici. Rezultatele obţinute sunt reflectate 
în Tabelul 4.  

Tabelul 4 
Diferenţele de gen în dezvoltarea emoţională, socială şi abilităţile de învăţare în grupa copiilor mici 

Gen  
Băieţi (n=96) Fete (n=74)  Variabile 

M AS M AS t(168) 
Dezvoltarea emoţională 2,06 0,553 1,63 0,197 6,273** 
Dezvoltarea socială 2,53 0,843 2,57 0,253 -0,393 
Abilităţi de învăţare 4,74 0,338 4,84 0,281 -2,089* 
*p<,05, **p<0,01 

 
Datele obţinute constată diferenţe semnificative de gen în gradul de dezvoltare emoţională [t (168) =6,273, 

p<0,01**]. Or, băieţii (M=2,06, SD=0,553) sunt mai dezvoltaţi emoţional în comparaţie cu fetele (M=1,63, 
SD=0,197). De asemenea, datele identifică diferenţe semnificative în abilităţile de învăţare [t (168) =-2,089, 
p<0,05*], fetele (M=4,84, SD=0,281) demonstrează abilităţi mai dezvoltate în comparaţie cu băieţii (M=4,74, 
SD=0,338). În schimb, rezultatele indică diferenţe nesemnificative statistic în dezvoltarea lor socială  
[t (168) = -0,393, n.s].  

În context, am presupus că există diferenţe statistice semnificative între fete şi băieţi în dezvoltarea lor 
emoţională, socială şi abilităţile de învăţare în grupa copiilor mari. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 
Tabelul 5.  

Tabelul 5 
Diferenţele de gen în dezvoltarea emoţională, socială şi abilităţile de învăţare în grupa copiilor mari 

Gen  
Băieţi (n=70) Fete (n=36)  

 Variabile 
 

M AS M AS t(104) 
Dezvoltarea emoţională 4,70 0,220 4,50 ,169 4,886** 
Dezvoltarea socială 4,62 0,325 4,75 ,085 -2,372* 
Abilităţi de învăţare 4,77 0,306 4,97 ,125 -3,730** 
*p<,05, **p<0,01 

 
Datele obţinute arată diferenţe semnificative de gen în gradul de dezvoltare emoţională [t (104) =4,886, 

p<0,01**]. Astfel, băieţii (M=4,70, SD=0,220) sunt mai dezvoltaţi emoţional în comparaţie cu fetele (M=4,50, 
SD=0,169). De asemenea, datele identifică diferenţe semnificative în dezvoltarea socială [t (104) =-2,372, 
p<0,05*], băieţii (M=4,62, SD=0,325) sunt socialmente mai dezvoltaţi decât fetele (M=4,75, SD=0,085). Mai 
mult decât atât, rezultatele indică diferenţe semnificative şi în dezvoltarea abilităţilor de învăţare [t (104) =-3,730, 
p<0,01**], fetele (M=4,97, SD=0,125) manifestă abilităţi de învăţare mai dezvoltate decât băieţii (M=4,77, 
SD=0,306). 

Ipoteza 4. Relaţia nivel de adaptare - nivel de educaţie a părinţilor 
La următoarea etapă am examinat ipoteza, conform căreia există diferenţe între gradul de adaptare a copii-

lor în dependenţă de nivelul de educaţie a părinţilor. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 6. 
Tabelul 6 

Relaţia nivel de adaptare - nivel de educaţie a părinţilor 
Nivel de educaţie a părinţilor  

Fără studii 
(n=68) 

Studii medii 
(n=143) 

Studii superioare  
(n=65) 

F(2,273) Variabile 

M AS M AS M AS  
Dezvoltarea emoţională 2,75 1,238 2,78 1,456 3,36 1,392 4,060* 
Dezvoltarea socială 3,25 1,225 3,38 1,201 3,44 1,019 0,491 
Abilităţi de învăţare 4,80 0,306 4,83 0,307 4,75 0,287 1,333 
*p<,05, **p<0,01 
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Datele prezentate în Tabelul 6 indică diferenţe semnificative între nivelul de educaţie a părinţilor şi dezvol-
tarea emoţională a copiilor. Cu cât nivelul de educaţie a părinţilor este mai ridicat, cu atât gradul de dezvoltare 
emoţională a copiilor este mai înalt (F (2, 273) = 4,060, p<0,05*). Totodată, nu există diferenţe semnificative 
între nivelul de educaţie a părinţilor – dezvoltarea lor socială şi abilităţile de învăţare (F(2, 273)= 0,491, n.s), 
(F(2, 273) = 1,333, n.s). Putem presupune că părinţii cu un nivel ridicat de educaţie consideră dezvoltarea 
emoţională a copilului ca fiind decisivă în faza encipientă a şcolarităţii, acordându-i o atenţie sporită, în timp 
ce problemele cognitive şi sociale sunt lăsate pentru faza ulterioară. 

3.2. Rezultatele cercetării calitative  
Interviul cu părinţii s-a focusat pe analiza diferitelor aspecte ale adaptării şcolare referitoare la: experienţa 

părinţilor ai căror copii sunt născuţi în ultimul trimestru al anului; importanţa vârstei ca componentă a matu-
rităţii şcolare; acordarea unui an suplimentar de grădiniţă copiilor mici; recomandările pentru părinţii acestor 
copii.  

Rezultatele obţinute au scos în evidenţă unele constatări neaşteptate şi interesante. Aceste constatări de-
monstrează clar importanţa vârstei în cadrul tranziţiei grădiniţă-şcoala primară ca o etapă crucială în dezvol-
tarea şi progresul anual al copilului. Luând în considerare elementele–cheie (psihologice, sociale, academice) 
ale întregului proces de pregătire a copilului aşa cum este perceput de către părinţi, putem afirma că tranziţia 
are o semnificaţie considerabilă pentru dezvoltarea copilului şi formarea personalităţii lui, vârsta fiind o com-
ponentă extrem de importantă a maturităţii şcolare. 

Mulţi dintre părinţii intervievaţi au descris experienţa lor cu privire la încadrarea copiilor în şcoala pri-
mară ca fiind dificilă şi frustrantă. Majoritatea părinţilor au indicat un şir de nevoi speciale legate de vârsta 
copiilor mici ca fiind ignorate.  

Părinţii au menţionat că curricula este mai complicată decât în anii precedenţi, copiii având nevoie de ghi-
dare constantă în îndeplinirea sarcinilor de învăţare. Vorbind despre acordarea unui an suplimentar de grădi-
niţă, mai mulţi părinţi au considerat această sugestie ca fiind una din soluţii. Părinţii au evidenţiat şi diferen-
ţele individuale dintre copii şi, drept rezultat, necesitatea elaborării unui curriculum flexibil, pe potriva fie-
cărui copil.  

Rezultatele obţinute au scos în evidenţă şi capacitatea scăzută a copilului mic de a manifesta responsabi-
litate academică şi abilităţi de comunicare în noul său mediu care conţine schimbări esenţiale. Printre altele, 
părinţii au remarcat interesul şi preocuparea lor cu privire la toate modificările referitoare la cele două reţele 
instituţionale: grădiniţe şi şcoli. 

Discuţii şi concluzii 
Cercetarea scoate în evidenţă rolul vârstei ca factor crucial pentru succesul şcolar. În cazul copiilor mici, 

vârstă poate fi considerată motivul prezenţei / absenţei maturităţii cognitive, emoţionale, sociale. Se subli-
niază că vârsta, ca factor major al adaptării şcolare, nu diminuează rolul mediului, al interacţiunii sociale, al 
statutului familiei. Rezultatele obţinute privind importanţa vârstei accentuează doar presupunerea că maturi-
tatea şcolară este influenţată de factorii biologici, psihologici, genetici. Aceste rezultate sunt susţinute de un 
şir de cercetări internaţionale privind importanţa diagnozei copiilor înainte de începerea studiilor formale 
pentru a facilita această perioadă atât pentru copii, cât şi pentru familiile lor [7, 10].  

Analiza rezultatelor privind componentele adaptării şcolare scoate în evidenţă importanţa majoră a abili-
tăţilor de învăţare în raport cu celelalte. Datele obţinute în cercetare consună cu multiple studii de talie inter-
naţională în care aspectului cognitiv i se atribuie un loc-cheie ce contribuie major în predicţia succesului 
şcolar [8]. Totodată, se menţionează că există şi alţi factori care nu trebuie ignoraţi ca predictori ai succesului 
şcolar, precum calitatea interacţiunilor sociale, statutul familial, calitatea mediului, care pot ameliora abilităţile 
cognitive şi nivelul realizărilor academice – factori care reduc decalajul dintre grupele de vârstă în clasă [5]. 
Rezultatele obţinute demonstrează că şi abilităţile socioemoţionale de care dispune copilul sunt importante 
pentru adaptarea lui la şcoala primară, acestea fiind necesare în relaţionarea cu alţi copii, colegi, adulţi în 
şcoală şi în clasă. În plus, ipoteza privind importanţa adaptării sociale şi emoţionale, confirmată în cercetare, 
este susţinută şi de studiile anterioare în care se constată că pregătirea către şcoală, din punct de vedere social, 
presupune un complex de modele de comportament necesare pentru individ pentru a se adapta la mediul său 
social sau de modele de comportament potrivite pentru a face faţă cerinţelor, schimbărilor şi provocărilor 
induse de mediu. Un mod similar de adaptare este definit ca un rezultat al unui echilibru şi armonie între 
copil şi mediul său, în scopul de a asigura supravieţuirea individului în mediul fizic şi social [8].  
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Totodată, cercetarea demonstrează rezultate destul de contradictorii privind dimensiunea de gen în raport 
cu ipotezele înaintate. Astfel, presupunerea că fetele ar demonstra un nivel de adaptare mai înalt decât băieţii 
s-a confirmat doar parţial. Şi rezultatele altor cercetători privind diferenţele de gen în adaptarea şcolară sunt 
destul de contradictorii [9].  

Şi statutul familiei (părinţi cu studii superioare, medii sau fără studii) are o influenţă majoră asupra adap-
tării şcolare, în special a celei emoţionale. Rezultatele obţinute pot fi interpretate în contextul studiilor altor 
autori care au constatat diferenţe între populaţiile investigate în dependenţă de statutul socioeconomic, origi-
nea etnică, veniturile părinţilor şi mediul familial. Diferenţele au fost identificate în aspectele sociale, acade-
mice, comportamentale şi cognitive [13]. În aceste cazuri, este nevoie de suport şi intervenţii pentru a asigura 
succesul sau a reduce disparitatea între grupuri pe tot parcursul tranziţiei. 

Or, rezultatele obţinute demonstrează importanţa abordării condiţiilor psihopedagogice ale adaptării copii-
lor la şcoala primară ca un sistem coerent care cuprinde un şir de componente: vârsta admiterii la şcoală, 
gradul de pregătire către şcoală, calitatea familiei, aducând un aport considerabil la dezvoltarea problematicii 
privind tranziţia grădiniţă-şcoală.  
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