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I. Introducere
I.1. Vorbeste-i prescolarului despre cum va fi la scoala!

Pentru o mai buna adaptare la scoala, este util sa ii vorbesti copilului despre: 

• temele pentru acasa
• sistemul de notare si evaluare
• vacante
• materiile pe care le va studia
• noile relatii de prietenie cu viitorii sai colegi
• durata orelor si a pauzelor
•• doamna invatatoare si ceilalti profesori (limba straina, religie, sport)
• organizarea scolii (prezenta copiilor de mai multe varste, mai multe clase, grupuri sanitare,    
        cabinet medical, cancelarie, sala de sport etc.)
    • programul zilnic (scoala, odihna, temele pentru acasa, joaca)
    • lucrurile interesante pe care le va invata (de exemplu, va putea citi singur 
       revistele pentru copii)
    • comportamente care sunt permise si care nu sunt permise la scoala

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid


suntparinte.ro 05

I.2. Vorbeste-i prescolarului despre temele pentru acasa

• Explica-i faptul ca temele pentru acasa vor fi parte din programul lui, asa cum sunt jocul,      

   sportul sau calculatorul. Mentioneaza ca, dupa ce va termina de facut temele, va avea timp   

   sa se joace sau sa realizeze alte activitati.

• Vorbeste-i despre rolul temelor. Poti compara rolul lor cu rolul antrenamentelor pe care le fac  

   sportivii pentru a obtine rezultate cat mai bune.

• Ii poti vorbi despre rolul temelor pentru acasa atunci cand repeta acasa o poezie pentru 

   serbare, exerseaza cu tine cativa pasi de dans, repeta un cantec sau continua acasa un desen     serbare, exerseaza cu tine cativa pasi de dans, repeta un cantec sau continua acasa un desen   

   sau un colaj inceput la gradinita.

• Incurajeaza-l sa-si exprime deschis emotiile, temerile, curiozitatea si nelamuririle legate de     

   acest subiect. 

  • Spune-i ca temele pot fi o ocazie de a afla lucruri noi despre un domeniu si ca va putea  

    utiliza diverse materiale interesante cand isi va face temele: atlasul, calculatorul si  

    Internetul, filmele documentare etc.
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Nu folosi “temele” pentru:

• a speria copilul: “O sa vezi tu la scoala, o sa ai teme si n-o sa te mai joci toata ziua!” 
  “Daca nu vei scrie frumos sau nu vei fi cuminte, doamna invatatoare iti va da multe teme       

   pentru acasa”.

• a pedepsi copilul. Uneori, copiii sunt pusi sa scrie liniute, cifre sau sa deseneze drept       
   pedeapsa. 

•• a avea cerinte prea mari de la copil. Unii parinti doresc ca prescolarii sa exerseze acasa      
   semnele grafice sau numerele. Aceasta sarcina poate fi prematura pentru etapa de dezvoltare   

   psihica a copilului si poate duce la respingerea temelor si la suprasaturatie.

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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II. Cele mai frecvente intrebari ale parintilor
II.1. “Trebuie sa stau langa copil cand isi face temele?”

happycorazon - Parinte

   Temele nu sunt date pentru a chinui copilul, daca sunt date cu masura. Sunt date
   copilului ca sa-si fixeze cunotintele. Parintii trebuie doar sa controleze daca si-au facut 
   tema copiii, nu sa le-o faca ei. Cand copilul intampina dificultati, parintele il poate ajuta.

itara - Parinte si cadru didactic

   Copilul trebuie la un moment dat sa se gaseasca singur fata in fata cu cunostintele 
      invatate si, singur, sa faca efortul sa le manipuleze mental pentru a obtine un rezultat. 
   Este o etapa necesara, in care copilul interiorizeaza (fixeaza in el) anumite cunostinte 
   si isi fortifica mintea.

Cadrele didactice recomanda ca, mai ales in primul semestru al clasei intai, parintii sa 
se afle in preajma copilului cand acesta isi realizeaza temele.
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• Ajuta-l pe copil sa isi organizeze timpul pentru teme si cel pentru joaca. Estimati impreuna    
   cat timp ii ocupa temele si decideti in ce interval de timp le va realiza. 
• Inainte de rezolvarea temei pentru acasa, recomanda-i sa recapituleze ce a invatat la scoala   
   la materia respectiva in acea zi; astfel ii va fi mai usor sa isi faca tema.
• Incurajeaza-l sa  isi rezolve singur sarcinile, ajuta-l doar atunci cand e necesar. De aceea, nu   
   realiza in locul lui o sarcina pe care o poate realiza singur. Da-i indrumari prin care sa ajunga   
   singur sa rezolve exercitiul sau problema. 
•• Cand verifici tema, scoate in evidenta aspectele realizate corect de catre copil si lauda-l     
   pentru ele, chiar daca sunt putine. Un simplu gest aprobativ din cap, o privire plina de 
   bucurie sau o exclamatie admirativa reprezinta mult pentru copil. Apoi vorbeste-i despre     
   greselile facute, indrumandu-l catre descoperirea si corectarea lor. 
• Ajuta-l sa invete din  greselile facute, pentru ca la temele urmatoare sa nu le mai repete.
    • Evita sa rupi foaia si sa ii ceri sa reia tema de la inceput, sa il certi atunci cand a  
       gresit ceva sau sa ii arati direct cum se face corect.
        • Lauda-l si incurajeaza-l atunci cand isi face tema singur. 

Cum poti face acest lucru?

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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• “Pe mine nu m-a ajutat nimeni si m-am descurcat foarte bine.” 
• “Nu am avut cui sa cer ajutor, desi aveam nevoie.”
• “Parintii mei nu ma lasau sa fac nimic singur, voiau mereu sa fac asa cum spuneau ei.”
• “Cand eram mic, nu m-as fi descurcat fara bunica mea care m-a ajutat enorm”.

De obicei, modul in care parintele abordeaza problema are legatura cu trecutul si cu experienta 
lui de copil. Unii parinti spun: 

Unii parinti se tem ca cel mic nu va reusi, ca nu este capabil, au ambitia de a-l vedea premiant 
sau de a fi foarte bun la o anumita materie. Aceste temeri se transmit, de multe ori inconstient, 
copiilor, facandu-i nesiguri si afectandu-le rezultatele scolare. Perfectionismul parental il poate 
determina pe copil ca, atunci cand va obtine rezultate mai mici decat cele asteptate, sa fie 
descurajat si nemotivat sa invete. 

        Cea mai buna varianta de a trata aceasta situatie este cea in care esti alaturi de   
    copil, ii intelegi ritmul si il sustii sa devina independent, incurajandu-l si ajutandu-l  
    sa aiba experiente pozitive in legatura cu temele pentru acasa. 

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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II.2. “Copilul meu nu vrea sa isi faca temele”

Camelia - Parinte

   “Copiii, prin natura lor, ar dori numai sa se joace dupa scoala si cred ca aici intervine 
   marea responsabilitate a parintelui, sa-i explice cu blandete si cat mai simplu cu putinta 
   ca daca isi face temele, va intelege si mai bine ce i s-a predat.” 

Pentru a rezolva o asemenea situatie, este nevoie sa stii ce se afla in spatele refuzului 
copilului de a face temele si sa iti amintesti cum a aparut acest refuz, dat fiind ca se 
intampla rar ca el sa fie prezent de la inceputul clasei I.

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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• copilul nu intelege ce are de facut,
• copilul se teme ca nu-i va ramane timp pentru a se juca,
• copilul are o relatie conflictuala sau tensionata cu invatatorul,
• exista o dificultate sau o suferinta familiala, copilul este framantat de ceva despre care poate parintii    
   nici nu-si imagineaza ca ar putea avea legatura cu temele,
• copilul exprima altceva prin refuz: este posibil sa atraga atentia asupra unei suferinte proprii, in mod 
   inconstient. Intrebat de ce nu vrea sa faca teme, nu va avea un raspuns, ci va incerca doar sa gaseasca un    inconstient. Intrebat de ce nu vrea sa faca teme, nu va avea un raspuns, ci va incerca doar sa gaseasca un  
   pretext.

• cand si cum apare opozitia sau refuzul copilului,
• cu ce sau cu cine are legatura,
• ce poate spune, exprima copilul despre refuzul lui,
• exprimarea verbala, prin motivele si dificultatile pe care copilul le spune si exprimarea emotionala: unii  
   copii plang, altii par indiferenti, trag de timp, acuza diferite dureri sau stari de disconfort etc,
• relatia copilului cu scoala– implicarea sa in activitatile de la clasa, relatia cu colegii si cu invatatorul. 
   Este necesar sa comunici cu invatatoarea, care iti poate oferi o alta perspectiva asupra comportamentului    Este necesar sa comunici cu invatatoarea, care iti poate oferi o alta perspectiva asupra comportamentului  
   copilului la scoala.

Refuzul in privinta scolii apare din mai multe cauze posibile:

Pentru a iesi din impas, este nevoie sa observi:

In functie de ce observi si ce iti spune copilul, poti rezolva aceasta situatie. Pastreaza insa tot 
timpul o atitudine deschisa si pozitiva, prin care copilul sa inteleaga ca esti de partea lui, evitand 
astfel transformarea acestei situatii intr-un conflict.

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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II.3. Cand copilul nu este motivat sa se implice in activitatea scolara.

Ce inseamna mai exact lipsa lui de implicare?

http://www.suntparinte.ro/activitati-practice/90-matematica-gimnaziu/159-profesor-pentru-o-zi
http://www.suntparinte.ro/activitati-practice/90-matematica-gimnaziu/159-profesor-pentru-o-zi
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II.4. Cum il ajuti cand nu a inteles lectia.

Important!

Cu tot ajutorul de acasa, copilul nu trebuie sa ramana cu ideea ca la scoala nu intelege si ca parintii sau 
meditatorii ii vor explica mai bine. In acest mod, scoala ar deveni inutila.

• Afla ce nu a inteles copilul si explica-i din nou, cu rabdare.
• Cauta sa afli motivul neintelegerii celor predate in clasa.
• Un alt mod de a-l ajuta este sa ii oferi mai multe explicatii, exemple, ilustratii, poze pentru a 
   intelege unele concepte. Poti folosi atlase botanice, zoologice, reviste, carti de la biblioteca sau    
   chiar imagini, bine alese, de pe Internet.

• Cere ajutorul profesorului sau invatatorului. Atunci cand copilul nu a inteles lectia si nu ai reusit sa il   
   ajuti, este bine sa il incurajezi sa ceara ajutorul cadrului didactic.
• Foloseste aplicatiile practice din viata de zi cu zi atunci cand copilul isi face temele: “Cum calculezi  
   restul pe care il primesti de la magazin?”, “Cum ai grija de natura atunci cand mergem in parc?” etc.

http://www.suntparinte.ro/lectii-pe-calculator
http://magazin.intuitext.ro/
http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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II.5. Cum il ajuti pe copil sa obtina rezultate bune la o materie care nu ii place? 

• Unor copii le este teama de profesor sau nu il simpatizeaza si de aici rezulta si respingerea     
   fata de materia respectiva.
• Alti copii au preluat acest “Nu-mi place” de la un coleg, prieten sau membru al familiei. 
• Copilul poate respinge materiile care nu sunt potrivite aptitudinilor lui, deoarece ii este mai  
   greu sa le stapaneasca. In acest caz, copilul are nevoie de ajutor pentru a intelege mai usor.
• Copiii spun adesea: “Nu-mi place ....pentru ca nu-mi foloseste la nimic”. Este cazul sa 
   vorbesti cu el despre utilitatea acelei materii, despre cum ar putea-o folosi si care este 
   legatura ei cu altele.   legatura ei cu altele.
• De multe ori, copilul invata atitudinea “Nu-mi place!” chiar de la parinte. Acesta poate spune   
   “Nici mie nu mi-a placut romana.” sau : “ El nu e bun la matematica.” Copiii interiorizeaza    
       rapid aceste mesaje si isi pierd motivatia de a invata sau de a depune efort pentru  
     materia respectiva.

Exploreaza impreuna cu el motivele pentru care nu ii place materia. Sub formula  “Nu-mi place” 
se ascund nenumarate situatii:

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid


suntparinte.ro 15

http://www.suntparinte.ro/lectii-pe-calculator
http://magazin.intuitext.ro/
http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid


suntparinte.ro 16

II.6. Cat timp ar trebui sa ocupe temele copilului in fiecare zi?

Cora - Parinte

   “E normal sa aiba in clasa a doua teme pana la 8, 9 seara, fara calculator peste 
   saptamana, fara iesit afara, fara sport, fara socializare, aproape fara pauze de joaca, 
   caci altfel nu ne incadram in timpul pana la ora de culcare?! Doamna invatatoare il 
   admira ca este printre primii 2 elevi foarte buni din clasa si spune mereu ca trebuie sa 
   muncim mult cu copiii. Chiar muncim, dar mi se pare EXAGERAT de mult. Nimeni nu se 
      plange, toti credem ca trebuie sa se pregateasca pentru competitivitate, pentru stress, 
   dar nu e oare prea de tot?”  

Temele au scopul de a consolida ceea ce copilul invata la scoala, nu de a-l stresa sau a-i 
face viata un chin. Scoala nu trebuie sa elimine din viata copilului alte activitati precum 
joaca, sportul, mesele, plimbarile, comunicarea sau somnul. 

     Cand temele ocupa prea mult timp, viata familiei este afectata, de multe 
     ori atmosfera familiala ajungand sa fie dominata de tensiunea efectuarii 
     temelor zilnice.

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid


suntparinte.ro 17

• La clasa intai, temele ar trebui sa ocupe intre 30 minute si o ora.
• La clasele a doua si a treia, intervalul de timp optim pentru teme se incadreaza intre o ora si doua ore si  
   jumatate.
• La clasa a patra, temele pentru acasa trebuie sa dureze doua, maxim trei ore.

• Recomanda-i copilului ca dupa fiecare activitate de invatare, sa ia o pauza de 10 minute.
• Intervalele maxime de timp nu trebuie atinse in fiecare zi. 
• In cadrul unei saptamani, zilele de intensitate maxima a efortului intelectual este recomandat sa fie in     
   zilele de marti, miercuri si joi.
• Inainte de a incepe realizarea temelor, este bine sa aiba o perioada de odihna dupa  programul de la      
   scoala. Poate fi vorba de o ora sau doua de somn sau activitati relaxante.

Ce spun invatatorii despre timpul pe care trebuie sa il ocupe temele in clasele primare?

Alte informatii folositoare pe care este bine sa le stii referitor la timpul dedicat temelor:

Important!

http://www.suntparinte.ro/ghid-timpul-si-copilul-tau
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II.7. Cum procedez cand copilul are prea multe teme pentru acasa?

lauraboamfa - Profesor

      In general, se plang de teme copiii cu un ritm de lucru lent sau cu un program extrascolar 
      incarcat, ce nu le mai permite sa aiba la dispozitie momentul lor de recreere. 
      Tema pentru acasa este un exercitiu si nimic mai mult. 

protonica4ever - Parinte si cadru didactic

      “Sunt profesor si parinte si, sincer, mi se rupe sufletul vazandu-mi copilul de 11 ani 
      facand zilnic nimic altceva decat teme, de la ora cand vine de la scoala pana seara la 10. 
      Weekend-urile sunt la fel, caci cantitatea de teme la matematica este calculata astfel 
      incat sa-i ocupe si sfarsitul de saptamana. A ajuns sa urasca weekend-ul! Ce sport, 
      ce calculator, ce plimbari, excursii sau alte activitati? TEME, TEME si iar TEME. 
         Cate 30-40 de probleme de mate la o tema! Si ce probleme! Pentru vacanta asta 
      intersemestriala, are peste 70 de exercitii si probleme de rezolvat la mate si un caiet 
      special de 70 pagini la romana. Nu sunt decat 7 zile care ar fi trebut sa fie de relaxare, 
      insa... E normal asa ceva? Sunt convinsa ca NU! “ 

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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• Ritmul de lucru este diferit de la un copil la altul. O tema poate sa fie facuta de un elev 
   intr-un anumit timp, iar de un altul intr-un timp dublu. In general, cand se da o tema pentru   
   acasa, trebuie sa  se tina cont de o medie intre aceste doua cazuri. 

• Timpul petrecut in mod real ocupandu-se de temele pentru acasa. Multi copii amana 
   realizarea temelor si isi petrec timpul la birou facand alte activitati: mai intai “trebuie” sa     
   faca ordine pe birou, sa ia un mar din bucatarie, apoi sa bea apa etc. 

•• Puterea de concentrare a atentiei. Un alt motiv pentru care copiii petrec prea mult timp la     
   masuta de lucru este o putere de concentrare a atentiei prea mica. In acest caz, trebuie 
   investigata cauza pentru care concentrarea atentiei este deficitara. Poate fi vorba despre un  
        deficit de atentie care poate fi compensat prin exercitii si antrenament, dupa   
     cum poate fi vorba despre ADHD sau o alta tulburare. Psihologul sau consilierul   
     scolar iti poate fi de ajutor in acest caz.

Exista cateva aspecte pe care trebuie sa le iei in calcul daca te confrunti cu situatia in care 
temele ocupa prea mult din timpul copilului:

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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• Ia legatura si cu alti parinti ai copiilor din clasa fiului sau fiicei tale si verifica daca si lor li se  
   pare prea mare numarul de teme.
• Propune cadrului didactic o intalnire cu mai multi parinti in care sa discutati solutii posibile.
• Una dintre solutii consta in temele diferentiate. Invatatoarea are posibilitatea de a da teme    
   diferentiat: temele pot fi comune pana la un punct, apoi, celor care lucreaza rapid si corect,  
   li se pot da 1-2 exercitii sau probleme suplimentare.
• Pe parcursul intregii intalniri, pastreaza o comunicare deschisa si pozitiva fata de cadrul 
   didactic.   didactic.

Parintele are datoria de a aprecia starea copilului si de a nu-l supune unui efort prea mare, 
cu atat mai mult cu cat peste o anumita cantitate, temele nu mai au nicio utilitate. Copilul le 
face doar ca sa le faca si ajunge sa nu mai vada in ele sensul unei munci care il ajuta, ci al unei 
corvoade, pedepse sau razbunari. 

Este bine sa il obisnuiesti pe copil sa isi faca tema in ziua in care o primeste, daca nu in totalitate, 
cel putin o parte din ea, in cazul in care materia respectiva se invata o data pe saptamana. 
Astfel, va evita aglomerarea temelor in anumite zile.Astfel, va evita aglomerarea temelor in anumite zile.

Daca te-ai asigurat ca nici ritmul de lucru al copilului si nici amanarea nu sunt cauzele pentru 
care temele pentru acasa ocupa prea mult timp din programul copilului, este cazul sa intervii.

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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II.8. Ar trebui sa dau copilului teme suplimentare?

Anton - Parinte

   “Uneori ii dam copilului sa munceasca suplimentar : ,,Sa faca 2 pagini cu liniute din alea 
   mici, ca doar nu va pati nimic ". Gresim! Gresim! Gresim!” 

“Mama imi da mereu teme suplimentare, dar eu as vrea sa ne distram atunci cand suntem 
impreuna!” – iata vorbele unui copil de clasa a II-a.

Decizia de a da sau nu teme suplimentare copilului pleaca de la dorintele si asteptarile 
parintilor sau de la modul in care ei apreciaza ca cel mic nu stie “suficient”.

De cele mai multe ori, “tema suplimentara” poate induce o respingere din partea copilului 
si oricat i-ar explica parintele necesitatea ei, relatia lor are de suferit: 

Astfel, temele suplimentare devin:

• un mod de a “suplini”, “inlocui” sau “ajuta” invatatorul, 
• un mod de a “ajuta”copilul sa atinga un anumit nivel,
• o necesitate atunci cand copilul se pregateste pentru participarea la un concurs. In acest caz  
   insa, ele trebuie stabilite impreuna cu invatatorul.

http://www.suntparinte.ro/ghidul-temelor-pentru-acasa#trimite-ghid
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• Vorbeste cu copilul despre temele suplimentare si despre munca in plus. Exista copii care 
   reusesc de mici sa aprecieze propriile rezultate si care sunt dispusi sa lucreze mai mult cand  
   nu au inteles anumite concepte.
•• Gaseste o modalitate mai relaxanta pentru a repeta acele lucruri care nu au fost intelese si    
   cauta modalitati practice de a le invata. Pentru copii, temele sunt uneori atat de neplacute    
   pentru ca ei nu le vad utilitatea. In schimb, daca este vorba sa scrie o lista de cumparaturi,    
   copilul nu va manifesta aceeasi aversiune fata de scris!
• Analizeaza asteptarile si cerintele pe care le ai in privinta performantelor scolare ale 
   copilului. Deseori, copiii nu pot avea acelasi nivel la toate materiile, astfel ca este important  
   sa-i incurajezi abilitatile reale si interesul fata de disciplinele care ii plac. 

Cum s-ar putea imbina dorinta parintelui ca cel mic sa aiba nivelul dorit si cea a copilului de a 
petrece timpul in mod placut cu parintii lui?

Atentie! 
1. Temele suplimentare nu-si au rostul atunci cand cuprind exercitii sau probleme pe care copilul 
        le stapaneste deja.
    2. Tema suplimentara nu trebuie sa fie o pedeapsa.
    3. Atunci cand o materie il pasioneaza pe cel mic, poti solicita invatatoarei sa-i dea 
        teme suplimentare interesante si poti cauta si tu activitati suplimentare.
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II.9. Ar trebui sa il las pe copil sa plece la scoala cu tema nefacuta sau incompleta?

Cadru didactic si parinte:

   “Pentru invatator, tema trebuie sa fie o oglinda a ceea ce stie copilul, nu a cunostintelor 
   parintelui. De aceea, ar trebui date teme ce nu depasesc puterea de intelegere a copilulul 
   sau, daca o depasesc, copilul sa aiba curajul sa vina si sa spuna cadrului didactic ce nu a 
   inteles. Abia atunci temele pentru acasa si-au atins scopul, dar la noi s-a format ideea: 
   Cum sa trimit copilul la scoala cu tema nefacuta sau incompleta?!”

Reactii des intalnite ale parintelui fata de temele pentru acasa

• Exista parinti care prefera sa-i explice copilului notiunile respective, tinand cont mai mult sau   
   mai putin de ceea ce copilul stie deja din clasa; ei vor prefera ca cel mic sa aiba tema 
   corecta si sa o inteleaga.
• Exista parinti care prefera sa nu intervina si considera ca metodele s-au schimbat si ca este    
   sarcina invatatoarei ce si cum preda; ei vor incerca sa determine copilul sa fie atent in clasa  
   si sa isi aminteasca metodele invatate pentru a reusi sa isi faca temele.
•• Sunt situatii in care parintele nu stie notiunile respective sau nu il poate ajuta pe copil la    
   teme; el va trebui sa-i explice copilului ca fiecare face scoala la randul lui si ca metodele si    
   materiile se schimba. “Nu mai este ca pe vremea mea” este expresia folosita adesea de acest  
   parinte.
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Asadar, cum poti proceda atunci cand nu reusesti sa il ajuti pe copil sa isi faca tema 
complet?

In primul rand, discuta acest aspect si cu cadrul didactic pentru a afla care este 
atitudinea fata de temele incomplete, daca le sanctioneaza sau daca, dimpotriva, 
incurajeaza copiii sa ceara ajutor atunci cand acestia intampina dificultati.

• Exista cadre didactice care incurajeaza copiii sa vina si sa intrebe atunci cand nu au reusit sa  
   isi faca temele. In plus, doamna invatatoare ii poate explica celui mic lectia pe care nu a    
   inteles-o intr-un mod corespunzator. Tema este o modalitate prin care copilul poate afla ce a  
   inteles si ce nu din ce s-a predat si ce s-a lucrat in clasa.

• Exista si cazuri in care cadrele didactice sanctioneaza temele incomplete, fiind privite ca o     
   lipsa de interes pentru invatare.
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Daca decizi sa il incurajezi pe copil sa ceara ajutor si lamuriri suplimentare de la cadrul 
didactic, este bine sa il inveti cum sa faca acest lucru. Este recomandabil sa i se adreseze 
doamnei invatatoare la inceputul orei, sa ii spuna ce anume nu a inteles din lectia 
anterioara si care parte a temei i-a adus dificultati, cu rugamintea de a-i mai explica 
o data notiunile respective.

Din pacate, situatia in care copilul apeleaza la invatator pentru a-i explica inca o data 
ce n-a inteles sau pentru a-l ajuta sa termine tema este rar intalnita; ce n-a inteles sau pentru a-l ajuta sa termine tema este rar intalnita; mult mai frecvent, 
copilul copiaza in clasa tema de la un coleg. Explica-i ca acest obicei nu il ajuta si ca 
astfel va acumula lacune in cunostinte, fapt care va atrage dupa sine si note mici.

Atentie!
Cand copilul ramane in urma la invatatura, iar parintele nu il poate ajuta, se poate ajunge 
la esec scolar. In acest caz, parintele poate solicita scolii un profesor de sprijin, care este 
    un cadru didactic specializat in recuperarea scolara a copiilor cu dificultati si cu 
        tulburari e invatare. Profesorul de sprijin il va ajuta pe copil sa inteleaga 
    conceptele predate si il va ajuta si la efectuarea temelor. 
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II.10. Care este locul potrivit pentru realizarea temelor?

De multe ori, copiii isi fac temele in alte locuri decat propria camera pentru a fi mai aproape de 
parintii lor care realizeaza alte activitati in timp ce il supravegheaza sau il ajuta la realizarea 
temelor.

Atunci cand copilul nu are camera proprie, asigura-te ca, cel putin in perioada in care-si face 
temele, in camera nu exista factori perturbatori.

Este indicat ca:

In camera in care copilul invata, nu este recomandat:

• scolarul sa aiba o camera a lui unde sa isi faca temele,
• biroul sau masa sa fie adecvate inaltimii lui,
• lumina sa vina din partea stanga pentru dreptaci si din dreapta pentru stangaci,
• inainte de inceperea temelor, camera sa fie aerisita,
• manualele si rechizitele sa fie la indemana copilului, 
• locul in care copilul isi face temele sa ramana mereu acelasi,
•• parintii sa fie un model pentru copil in ceea ce priveste locul in care lucreaza: daca parintii lucreaza  
   si au lucruri peste tot, copilul nu va putea respecta indicatia “ideala”.

• ca alte persoane sa se uite la televizor,
• sa fie lasat aprins un radio sau un calculator cu muzica,
• sa se vorbeasca la telefon, 
• sa se primeasca vizite in timp ce copilul lucreaza.
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II.11. Care este momentul zilei potrivit pentru realizarea temelor?

Multi copii amana realizarea temelor pentru momentul in care parintii lor ajung acasa de la 
serviciu, pentru ca acestia sa-i ajute. In acest caz, atat copilul, cat si parintele, sunt prea obositi 
pentru a realiza cu usurinta temele.

Ce trebuie sa stie un copil pentru a respecta un program zilnic?
Pentru copilul care este aproape de intrarea la scoala sau este deja in clasa intai, este de mare 
ajutor:

• sa stie momentele zilei si ceasul,
• sa aprecieze intervalele de timp,
• sa isi poata planifica activitatile din ziua respectiva si pe cele de a doua zi,
• sa isi dea seama cand este obosit, cand poate lucra, cand are nevoie de ajutor,
• sa evalueze de cat timp are nevoie pentru o anumita activitate.

http://www.suntparinte.ro/ghid-timpul-si-copilul-tau
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Care sunt recomandarile pentru a avea un program eficient?

Desigur, fiecare familie are un ritm al ei si niste obiceiuri pe care le respecta, iar programul 
copilului va fi influentat de acestea.

• Este bine sa se inceapa temele in fiecare zi aproximativ la aceeasi ora. 
• Deoarece la inceput randamentul este mai mare, este de preferat sa se inceapa cu temele mai 
   dificile, lasand spre final ceea ce este mai simplu de realizat. 
• Este preferabil ca temele sa nu se prelungeasca dupa ora 20:00, cand nivelul de concentrare scade si,  
   implicit, scade si randamentul. 
•• Copilul sa fie odihnit inainte sa isi faca temele si sa nu le inceapa imediat dupa orele de scoala sau    
   dupa un antrenament sportiv.
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II.12. Copilul meu nu imi spune ca are teme de facut. Cum procedez?

A nu vorbi despre teme este in stransa dependenta cu a nu povesti despre ce s-a intamplat 
la scoala. 

Ce poti face daca te confrunti cu o asemenea situatie?

• Poate fi vorba despre o problema generala de comunicare in cadrul familiei.
• Poate fi vorba despre evitarea anumitor teme sau a unei anumite materii. In acest caz, este necesar sa 
   intelegi de ce copilului i se pare dificila sau neplacuta.
• Copilul poate incerca sa evite o pedeapsa sau o atitudine prea insistenta din partea parintelui.

• Afla care este motivul pentru care copilul nu iti spune ce teme are de facut.
• Comunica deschis si asigura-l pe copil ca poate apela la tine atunci cand nu intelege o anumita materie. 
• Asigura-te ca a inteles ce inseamna temele pentru acasa si faptul ca acestea sunt obligatorii pentru toti elevii.   
   Explica-i si consecintele neefectuarii temelor, fara a-l ameninta. 
•• In fiecare zi este bine sa faci bilantul zilei, al activitatii de la scoala cu copilul tau. Trebuie tinut cont de        
   faptul ca orice copil are tendinta de a raspunde la intrebarea generala „Cum a fost azi la scoala?”, cu un      
   simplu „Bine.” Este bine sa pui intrebari precise si deschise. De exemplu, il poti intreba: „Ce intrebari ai 
   adresat tu azi la ora de limba romana?”,  „De cate ori ai ridicat mana la matematica?”, „Care au fost 
   raspunsurile tale?”.
• Incurajeaza-l daca a gresit: „Sa incercam impreuna.”, „Sa ne mai gandim..”; „Poate exista o solutie…”, 
   „E bine, se poate si mai bine.”, „Maine vei scrie mai frumos sau corect…”
•• De asemenea, este bine sa verifici caietele copilului, pentru a gasi eventuale observatii scrise de invatator    
   referitor la temele anterioare nefacute.
• In general, la scoala, copiii au un carnetel in care isi noteaza zilnic temele. Este bine sa verifici acest 
   carnetel. 
• O alta solutie ar fi sa verifici daca exista teme pentru acasa comunicand cu alti parinti ai copiilor din clasa      
   celui mic. 
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III. Feedback-ul tau

Ioana Caciula, psiholog, Master in Psihologia copilului si adolescentului in cadrul Universitatii Paris 10, 
Franta

Mihaela Cosereanu, profesor, Scoala cu clasele I-VIII ,,Ioan Slavici’’, Oradea

Valentina Cretan, profesor pentru invatamantul primar, gradul didactic I, Scoala Nr.22 „Mircea Eliade”, 
Craiova, jud. Dolj;

Ioana Diaconu, invatatoare, Scoala Maria Rosetti, Bucuresti

VValentina Durac, Profesor psiholog, Colegiul National “Kemal Ataturk”, Medgidia, jud. Constanta.

Maria Ilincescu, profesor ciclul primar, Scoala cu clasele I-VIII, Vladesti, judeţul Arges

Anca Munteanu, absolventa a Facultatii de Psihologie, Sociologie si Pedagogie din cadrul Universitatii 
Bucuresti si s-a format in psihanaliza copilului si in terapie psihanalitica familiala in cadrul Apsylien 
(Association de la Psychanalyse des Liens), Lyon, Franta
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SuntParinte.ro este site-ul adresat parintilor preocupati de educatia copiilor lor.
Pas cu pas, parintii sunt indrumati sa completeze in familie educatia primita de copiii lor in cadrul scolii. 
Multumim tuturor parintilor care ne-au impartasit din experienta lor si ne-au oferit pareri si sugestii, contribuind 
astfel la imbunatatirea acestui material.

Acest Ghid este un document gratuit. Cunosti parinti care ar avea nevoie de aceste informatii ?

Copyright © Intuitext 2011

SuntParinte.ro iti ofera o gama completa de informatii actualizate despre principalele probleme legate de educatia 
copilului:

• discutii pe teme de interes legate de educatia copiilor
• modalitati inedite prin care il poti invata concepte stiintifice sau ii poti dezvolta imaginatia copilului tau
• locuri unde poti petrece timpul alaturi de el
• informatii despre activitatile extrascolare la care il poti inscrie
• grupuri de discutii unde poti intra in legatura cu profesorii sau invatatorul copilului tau.

V. Despre SuntParinte.ro

http://www.suntparinte.ro
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