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Fundamentarea psihologică și legislativă a evaluării psihosomatice ce a avut 

loc în perioada 18 februarie – 12 martie 2014 la nivelul CJRAE Timiș 

 
În OMEN 3111/14.02.2014 cu referire la Înscrierea preșcolarilor în învățământul 

primar, au fost precizate condițiile specifice de înscriere a copiilor care nu au împlinit vârsta de 
6 respectiv 7 ani până la 31.08.2014 și care, împlinesc această vărstă până la sfârșitul anului 
calendaristic.  

Printre condițiile impuse de metodologie era evidențiată necesitatea realizării evaluării 
psihosomatice de către specialiștii CJRAE și obținerea recomandării de înscriere a copilului în 
clasa I/pregătitoare.  

 
Evaluarea psihosomatică a copilului nu si-a propus evaluarea nivelului de cunoștințe 

dobândite din perspectiva școlară.  
Evaluarea psihosomatică a avut ca scop să constate dacă copilul se încadrează sau nu pe 

un anumit nivel de dezvoltare (6 respectiv 7 ani) pentru fiecare dintre palierele: fizic, 
socioemoțional, cognitive, al limbajului și al comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și 
atitudinilor de învățare.  

Acest nivel de dezvoltare este bază pentru  dezvoltarea celor 8 competențe cheie pe care 
se centrează învățământul primar și cel gimnazial și deci pentru crearea condițiilor de parcurgere 
cu succes a perioadei școlarității de către fiecare copil. 
 
Fundamentare psihologică a evaluarii psihosamatice 
 

Fenomenul integrării copilului în activitatea şcolară este un fenomen complex, în analiza 
căruia trebuie să se ţină cont de: 

- vârsta cronologică 
- maturitatea şcolară 
- conţinutul instruirii în clasa pregătitoare/clasa I 

Momentul şcolarizării presupune atingerea unui anumit stadiu în dezvoltare, fiind stabilite 
o serie de obiective care trebuie luate în considerare în vederea atingerii nivelului de maturitate 
compatibil cu intrarea în şcoală. 

Aceste obiective se referă la: 
� Dezvoltarea fizică şi anume: 

• întărirea sănătăţii; 
• formarea unor deprinderi igienice; 
• dezvoltarea motorie complexă; 
• pregătirea mâinii pentru scris; 

� Dezvoltarea intelectuală a copilului; 
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• orientarea în diverse domenii de cunoaştere şi acţiune umană şi formarea unor 
reprezentări şi noţiuni care se vor dezvolta mai târziu prin disciplinele şcolare; 

• însuşirea unor cunoştinţe generalizate şi sistematizate; 
• formarea capacităţii de a observa şi înţelege unele fenomene mai simple; 
• dezvoltarea capacităţilor intelectuale: percepţie, limbaj, gândire memorie, atenţie, 

imaginaţie; 
• orientarea în spaţiu şi timp, însuşirea unor concepte morale şi estetice accesibile 

vârstei; 
• dezvoltarea creativităţii şi independenţei în acţiune (joc, muncă, învăţare); 
• formarea unor deprinderi de muncă intelectuală; 
• apropierea copilului din punct de vedere psihologic  de activitatea de învăţare; 

� Dezvoltarea socio-afectivă cuprinde: 
• rezolvarea unor sarcini care necesită efort de voinţă, perseverenţă, colaborare; 
• formarea atitudinii pozitive faţă de muncă;  
• respectarea intereselor celor din jur; 
• educarea sentimentelor morale şi estetice. 
• formarea deprinderilor de comportare civilizată şi adaptare socială (familie, grădiniţă, 

şcoală); 
 
Îndeplinirea acestor obiective, printr-o activitate sistematică şi gradată, contribuie la 

prevenirea insuccesului şcolar. Preşcolarul insuficient pregătit pentru şcolarizare resimte 
solicitarea procesului instructiv-educativ ca pe un traumatism sau şoc şcolar. 

Relevarea profilului copilului apt pentru şcolarizare presupune stabilirea nivelului de 
dezvoltare somato-psihică şi a conduitei sociale. Aceasta constituie premisa asimilării în condiţii 
favorabile, mediocre sau insuficiente a rolului şi statutului de elev. 

Pregătirea pentru şcoală este o problemă complexă care vizează investigarea unei game 
extinse de disponibilităţi care asigură reuşita startului şcolar. 

Ea se referă la nivelul de dezvoltare al unui copil  (din punctul de vedere al 
competenţelor cognitive, socio-emoţionale, motrice, de autonomie) care ar trebui să-i asigure 
acestuia o adaptare optimă la mediul şcolar.  

Momentul intrării în şcoală presupune un anumit nivel de dezvoltare psiho-fizică. 
Aptitudinea pentru şcolaritate presupune dobândirea unor capacităţi, abilităţi şi deprinderi. 
Copilul are aptitudine pentru şcolaritate când dovedeşte că poate să facă faţă exigenţelor şcolare, 
evitându-se, astfel, eşecul şcolar. 

În psihologia dezvoltării au fost identificate următoarele competenţe fundamentale ce 
necesită a fi dezvoltate în pregătirea pentru şcoală a unui copil: 

- competenţe cognitive: atenţie, memorie, categorizare, limbaj, planificare şi rezolvare 
de probleme; Copilul apt pentru şcoală din punct de vedere intelectual prezintă deprinderea de 
observa, de a asculta cerinţele adultului şi de a reacţiona corect pe baza acestora, de a răspunde la 
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întrebări, de a formula, de a corecta şi completa răspunsurile colegilor, precum şi prezenţa 
interesului de cunoaştere. 

- competenţe sociale: se referă la capacitatea copilului de a stabili relaţii sociale 
adecvate, de a respecta regulile sociale şi de a rezolva probleme ce pot apărea în relaţiile 
personale. 

- competenţe emoţionale: înţelegerea emoţiilor celorlalţi, exprimarea propriilor emoţii 
şi capacitatea de autoreglare emoţională; formarea frânelor condiţionate, oprirea spontaneităţii 
stărilor emoţionale primare, a expansiunilor vulcanice şi necontrolate.  

- competenţe de autonomie personală: capacitatea copilului de a rezolva probleme 
cotidiene specifice grupului de vârstă din care face parte. 

- competenţe motrice: motricitate grosieră şi fină 
- prerechizite ale şcolarizării: prerechizitele scris-cititului, prerechizitele matematice, 

cunoştinţele despre funcţionarea cognitivă. 
 
În evaluarea psihosomatică a copilului preșcolar s-au urmărit de catre profesorii 

psihologi/psihopedagogi care au facut evaluarea , acele competențele necesare unei adaptări 
școlare optime, precum și obiectivele atingerii nivelului de maturizare psihică și fizică 
corespunzătoare vârstei și aptitudinii de școlaritate, în vederea evitării eșecului școlar. 
 
 

Fundamentarea legislativă a necesității evaluarii psihosomatice 

În secțiunea a 4-a - Învațamântul primar - a Legii Educației Naționale nr 1/2011, se 
precizează la Art. 29 aliniatul (2) că ” În clasa pregatitoare sunt înscriși copiii care au împlinit 
vârsta de 6 ani pâna la data începerii anului școlar. La solicitarea, a tutorilor sau a susținatorilor 
legali, pot fi înscriși în clasa pregatitoare și copiii care împlinesc vârsta de ani pâna la sfârșitul 
anului calendaristic, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.” De asemenea 
se face specificarea că ”(3) În clasa pregatitoare din învațamântul special sunt înscriși copii cu 
cerințe ducaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani pâna la data începerii anului școlar. La 
solicitarea scrisa a , a tutorilor legali sau a susținatorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregatitoare 
și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului 
școlar. 

Art. 67. — (1)  din LEN 1/2011, punctează ”Curriculumul național pentru educația 
timpurie este centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva, emoționala și sociala a copiilor, respectiv 
pe remedierea precoce a eventualelor deficiențe de dezvoltare.” (2) CJRAE, respectiv CMBRAE 
constituie echipe multidisciplinare de intervenție timpurie, menite sa realizeze evaluarea tuturor 
copiilor, monitorizarea, depistarea și asistența precoce corespunzatoare a celor cu cerințe 
educaționale speciale sau cu risc în dezvoltarea competențelor personale. 
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Art. 68. — (1) explicitează ”Curriculumul național pentru învațamântul primar și 
gimnazial se axeaza pe 8 domenii de competențe cheie care determina profilul de formare a 
elevului: 
a) competențe de comunicare în limba româna și în limba materna, în cazul minoritaților 
naționale; 
b) competențe de comunicare în limbi straine; 
c) competențe de baza de matematica, științe și tehnologie; 
d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învațare și 
cunoaștere; 
e) competențe sociale și civice; 
f) competențe antreprenoriale; 
g) competențe de sensibilizare și de expresie culturala; 
h) competența de a învața sa înveți. 
(2) Educația fizica și sportul în învațamântul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al 
planurilor de învațamânt. 
(3) Disciplina Tehnologia informației și comunicarii constituie o disciplina opționala pentru 
elevii din clasele I—IV și este disciplina obligatorie în învațamântul gimnazial și liceal. 
(4) Curriculumul pentru clasele pregatitoare urmarește dezvoltarea fizica, socioemoționala, 
cognitiva a limbajului și comunicarii, precum și dezvoltarea capacitaților și a atitudinilor în 
învațare, asigurând totodata punțile catre dezvoltarea celor 8 competențe-cheie 
 

Sperăm ca aceste informații să fie folositoare părinților, cadrelor didactice din 

invățământul preșolar și primar, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a rolului și 

necesității evaluării psihosomatice, precum și a metodologiei aplicate de specialiștii care au 

facut această evaluare. 

 

Multumim pe această cale tuturor celor care s-au implicat cu profesionalism in evaluarea 
psihosomatică  a celor 1443 de copii din județul Timiș! 

 

 
Echipa CJRAE Timiș, 

 
Director CJRAE Timiș- prof.psih. Simona Jugariu 
Coordonator CJAP Timiș- prof.psih. Natalia Nacov 
Coordonator CREI Timiș -Prof.psih. Daniela Hamzescu 
Prof psiholog CJAP Timiș- Lucia Anucuța 


