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Vă invităm să lecturaţi al treilea număr
al revistei şcolii, „ABC-ul JUST 4 KIDS”,
revistă ce apare anual, în format
electronic.
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Numărul
curent conţine
articole
realizate de învăţătorii şcolii noastre,
adăpostite sub umbrela inventivităţii, a
creativităţii. Totodată, aduce în faţa
dumneavoastră momente de la fiecare
clasă, de la fiecare colectiv de elevi.
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Vă punem la dispoziţie plicul părintelui,
rubrică în care vă invităm să ne oferiţi un
feedback, să ne încurajaţi să creştem, să
facem

posibilă

apariţia

altor

numere,

mult mai atractive, sponsorizări etc.
Orice idee, propunere de articol, feedback
constructiv le puteţi transmite prin e-mail
la adresele:
laura.sirbu@just4kids.ro
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laurajust4kids@gmail.com
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Lectură plăcută!
4

KIDS,

nivel
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Echipa JUST
primar
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Cum a sărbătorit clasa a II-a B
„ZIUA EUROPEI” – 9 mai?
Prof. Cristea Mădălina
Data de 9 mai marchează ziua istorică în care a fost
pronunţată declaraţia Schuman. În cadrul unui discurs ţinut la
Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci,
Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de
cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna
posibilitatea izbucnirii unui nou război între naţiunile Europei.
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În semn de pace şi repespect pentru toate ţările din
Europa clasa a II-a B, a confecţionat, decupat şi colorat steaguri
şi le-a lipit pe o minge, pe care o dăruieşte din toată inima şi cu
drag fiecărei ţări ce face parte din continentul Europa.
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Articol realizat de:
Prof. Cristea Mădălina
Prof. Jianu Corina

“Eli

Eliberează-te din temnița emoțională”
de Augusto Cury

-prezentare de carteAugusto Cury este psihiatru, psihoterapeut, cercetator în domeniul psihologiei și scriitor.
Cărțile sale sunt publicate în peste 50 de țări și sunt best-sellers în toată lumea. A creat proiectul
Școala de Inteligență, un proiect revoluționar având ca scop dezvoltarea inteligenței,
îmbunătățirea calității vieții și prevenirea tulburărilor psihice la tineri.
Obiectivul acestei cărți este acela de a-l învăța pe cititor cum să-și dezvolte
inteligența și cum să „navigheze” în apele stării emoționale, ajutându-l să înțeleagă
câteva dintre fundamentele propriei sale inteligențe.
Încă din introducere autorul ne precizează că tulburările emoționale, respingerile,
traumele sociale, pierderile, frustrările și stimulii stresanți sunt înregistrați în memorie ca
zone de tensiune, dacă nu sunt prelucrate cu inteligență de către „Eu”. Omul a căutat
dintotdeaun libertatea, dar se spune că au existat “sclavi liberi și oameni liberi care s-au
simțit sclavi”. Oamenii care se simțeau liberi, deși erau sclavi, ei erau liberi în interior, iar
oamenii care au devenit sclavi, fiind totuși liberi, au fost sclavi în lumea gândurilor sau
pe teritoriul emoțiilor lor.
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În funcție de intensitatea acestor stări sau a emoțiilor prin care trece fiecare
persoană, un gândac poate deveni un monstru, o pierdere poate bloca entuziasmul, o
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Să nu credeți că suntem liberi, numai pentru că trăim în societăți democratice.
Putem fi liberi să ne exprimăm ideile, dar nu suntem liberi să gândim. Toți avem
dificultăți în a ne administra gândurile, dar putem să facem acest lucru, într-un mod care
să ne permită să fim fericiți, înțelepți și siguri, în frumoasă și tumultuoasa noastră
existență.
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confruntare cu o anumită persoană poate bloca inteligența, atunci când acea persoană este
de față. Matricele memoriei noastre generează temnița emoțiilor.
Temnița fricii, a depresiei, a anxietății, a stresului, a geloziei, a dependenței
psihologice de droguri a cuprins până în prezent milioane de oameni. Omul n-a fost
niciodată atât de liber la exterior și atât de prizonier în interior.
Autorul prezintă situații în care oamenii au pierdut bani, prestigiu social, un
serviciu sau o relație afectivă și au avut puterea să lupte și să depășească pierderea pentru
a o lua de la început, dar prezintă și oameni care și-au pierdut libertatea emoțională, iar
lumea a devenit mai mică deoarece se simțeau încătușați de rușine, vinovăție sau
neputință. Factorul cel mai important care acționează în culisele minții noastre este
fenomenul auto-fluxului. Acest fenomen este producția miilor de gânduri zilnice.
Lumea modernă s-a transformat în oameni stresați. Depășirea temnițelor psihice,
a drogurilor, a problemelor sociale, psihice și genetice și a mediului familial se face prin
terapii sau cu ajutorul important din parte unei pesoane specializate.
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Cel mai mult ne-a plăcut faptul că am conștientizat lucruri pe care deja le știam,
dar nu știam cât de mult ne afectează. De exemplu știam că stresul este un factor negativ
în viață oamenilor, dar nu știam că în 5 secunde corpul procesează stresul în mod
nesănătos în memoria noastră, iar noi suntem prea lenţi ca să ne protejăm de aceste stări.
Majoritatea oamenilor din jurul meu nici măcar nu știu că trebuie să își protejeze starea
emoțională și reușesc cu uşurinţă să deranjeze și în jur. Cu toții avem sentimente pe care
ne-ar plăcea să nu le avem, precum : furia, frică, tristețea, nesiguranța, dar ele sunt create
în afara controlului propriei voințe. Am mai aflat că există mai multe tipuri de droguri
care distrug libertatea și nu mă refer la cele chimice, ci la drogul fricii, al consumului
exagerat, al mândriei oarbe, al competiției nemiloase, al ideilor preconcepute, al nevoii de
a fi tot timpul perfect, paranoia esteticii, etc..
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Citind această carte ești pus în situația de a face o paralelă între stimuli care te
afectează și să încerci să înțelegi că acești stimuli interferează în angajamentul
psihomotric al minții noastre. Dacă ești părinte, cartea încearcă să te ajute să-ți
construiești o relație frumoasă cu copiii, prin a depăși anumite conflicte și să reusesca cu
succes să conducă un grup de oameni stimulându-le inteligența.
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În concluzie, e mai ușor să dobândești avere, decât înțelepciunea de a cunoaște
și învinge emoțiile negative din minte. Înțelept nu e cel care nu greșește, care nu simte
frustrare sau care nu suferă vreo pierdere, ci acela care învață să folosească dificultățile
ca fundament al înțelepciunii sale. Capacitatea de a lua de la capăt, ori de câte ori e
necesar, îi face mai puternici pe cei slabi. Convingerea fermă de a continuă întotdeauna
lupta, chiar dacă au fost unele înfrângeri, alimentează visul victoriei. Înfruntarea
pasivității și a sentimentului de neputință deschide ușile spre libertate. Cea mai aspră
iarnă poate anunța cea mai frumoasă primăvară. Nu e nevoie să revoluționăm lumea, dar
trebuie să ne revolutinam viața, mintea, capacitatea de a gândi și de a vedea viața. Dacă
reușim să facem acest lucru, vom planta, cu siguranță, o grădină acolo unde înainte nu
erau decât pietre și nisip.
Recomandăm această carte pentru a te descoperi și a reuși să îți înțelegi și apoi
învingi anumite emoții. Putem opta pentru a fi creatori sau victime ale propriilor noastre
istorii… Ce rol vreți să jucați? (sclav în cea mai aprigă temniță emoțională, bătrân în
trupuri tinere sau un luptător, dar și câștigător împotriva stresului și “a drogului”).
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Articol realizat de:
Prof. Jianu Corina – clasa a II-a A
Prof. Cristea Mădălina – clasa a II-a B

„ABC-ul JUST 4 KIDS”, nr.3, iunie 2018

Scoala Primară
cu nivel primar și preșcolar

Clasa a II-a A

-o clasă de elevi uniți și perseverenți

Evenimentul cultural Ana Blandiana ediția a II a
Atunci când îți iubești meseria și muncești cu pasiune totul pare mai
ușor, iar obiectivele sunt îndeplinite cu succes.
Elevii clasei a II-a A vin cu entuziasm la școală, învață cu
plăcere lucruri noi, sunt cooperanți, lucrează eficient în echipă, sunt
perseverenți și ambițioși. Dacă în clasă există o atmosferă de
prietenie, de siguranță și optimism, atunci se creează relații
frumoase între copii, relații bazate pe încredere, încurajare și
dorință de implicare- izvor ce alimentează performanța școlară și
dezvoltarea emoțională.
Toate aceste aspecte au contribuit la realizarea unei
atmosfere de poveste în cadrul evenimentului cultural Ana
Blandiana. Elevii au recitat cu intonație poezii, au cântat patru
cântece prin intermediul cărora au transmis emoție și au dansat
vals. Aplauzele au fost pe măsură implicării și expresivității
copiilor.
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Clasa nostră - a două familie, un mediu în care ne simțim
pregătiți să depășim orice obstacol.
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Jianu Corina
Invatatoarea clasei a II-a A
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Dezvoltarea gustului pentru lectura la şcolarii mici
Prof.in.primar Cernea Corina si Roşu Alina

MOTTO: “ Lectura este o calatorie interioara”

Ce face lectura?
 Contribuie la dezvoltarea gustului pentru citit
 Îmbogăţeşte vocabularul
 Dezvoltă gândirea, imaginaţia, capacităţile de exprimare corectă, expresivă.
Ce poti face la clasa?
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Organizarea unor expoziţii de cărţi
Întâlniri cu diverşi scriitori pentru copii
Eveniment cultural – elevii se familiarizează cu opera unui anumit scriitor
Copacul valorilor- se desenează un copac al eroilor , pe frunze se scrie numele
eroului, iar pe fructe , valorile după care se manifestă
Transpunerea textelor literare în alt limbaj : mimă, joc de rol, pantomimă,
dramatizare;
Jocuri literare
Vizite la diverse case memorile ale scriitorilor
Clubul de lectura
Book tasting
Vizite la Biblioteca Natională
Parteneriate cu Muzeul Literaturii, Biblioteca Natională
Concursuri de lectură- “ Lanţul lecturii” , “ Cetatea cititorului”
Page
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Cum aleg operele literare?
 Aleg genuri şi specii literare adecvate.
 Evit textele care conţin numeroase arhaisme, regionalism.
 Iau în calcul gradul de dezvoltare psihică a elevilor:gândire, limbaj,
imaginativă.
 Ţin cont de preferinţele copiilor.
 Textele să fie accesibile, atractive.
Ce fac elevii după ce citesc?
 Concept fişe de lectură. La clasele I si a II-a notează doar titlul şi autorul.La
clasele a III-a scriu titlul,autorul, personajele, expresiile frumoase, cuvinte
necunoscute, descrierea unui personaj, povestirea pe scurt a unui fragment
preferat. Copiii scriu dacă le-a plăcut sau nu, dacă recomandă şi altor colegi
cartea. Se vor copia fragmente preferate, pasaje deosebite.
 Elevii oferă la şcoală feedback, prezentând în plen ce au lucrat.
Ceea ce au facut elevii clasei I A şi C impreuna cu invatatoarele lor: concursul
Lantul Lecturii. Fiecare carte citita a reprezentat o za. Zalele s-au prefacut in
lanturi, foarte lungi. A existat o competitie in randul elevilor, care i-a facut sa
citeasca foarte multe carti de-a lungul anului scolar.
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Am hotarat sa ii recompensez cu Trofeul Lecturii, cu medalii si diplome, pentru
a-i rasplati pentru implicarea lor in acest concurs interesant., concurs care se va
prelungi si in urmatorul an scolar.
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Despre inteligenta emotionala
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Pornind de la acest aforism voi incerca sa fac o extrapolare catre
ceea ce se numeste Inteligenta emotionala, tema pe care o voi aborda
cat se poate de pertinent in acest articol.
Inteligenta emotionala – concept foarte des intalnit in ultimii ani in
literatura de specialitate - tinde sa ia amploare nu numai la nivel teoretic, ci
si la nivel practic.
Prin inteligenta emotionala putem intelege capacitatea unei persoane
de a fi empatica, de a recunoaste propriile emotii, emotiile celor din jur si
gestionarea acestora, capacitatea de a interactiona cu grupul, toate
acestea asigurand succesul unei perosane, respectiv elev.
Voi aborda aceasta tema in calitate de pedagog, referindu-ma strict la
experienta de la catedra .
De cele mai multe ori auzim copiii invocand acel laitmotiv "nu vreau
la scoala!" si nu e greu sa intelegem cauzele declansatoare acestei emotii
care incet, incet tinde sa se transforme intr-un diagnostic regasit in
literatura de specialitate a medicinei-durere de burta indusa de emotii
negative fata de scoala.
Primul imbold e sa te intrebi "de ce?", desi nu este greu de inteles
tinand seama de tot ce inseamna procesul didactic contemporan.
Insa eu ma voi incapatana si voi privi catre acei copiii care vin in
opozitie cu cei pe care i-am mentionat anterior, acei copiii pentru care
bucuria revenirii la scoala se ingemaneaza cu atmosfera din clasa, din
grupul scolar, acolo unde empatia ar trebui sa fie asemenea unui cerber
care pazeste si are grija ca tot ce se intampla in grup sa fie o conexiune
poxitiva continua.
Prin toate metodele pe care le utilizez la clasa, pun accent pe
inteligenta emotionala, pe emotie. Am constat de cele mai multe ori
ca reactia copiilor este direct proportionala cu reactia mea. Le oferi copiilor
emotii pozitive vei primi emotii pozitive si invers.
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“Cogito ergo sum”
Rene Descartes
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Ora de dezvoltare personala mi-a oferit o mare posibilitate prin care
am aplicat si aplic anumite jocuri cu ajutorul carora descopar copiii
asemenea unui ghem de emotii, ghem care asteapta desirat, povestit..
Si cate emotii poti descoperi…!
Insa ce m-a impresionat la ei a fost si continua sa fie interactiunea lor
cu experientele celui care ii provoaca-cu invatatorul.
Ca un om sa-ti impartaseasca o emotie, el are nevoie de recompensa
emotiei. Starea emotionala a unui lider este literalmente contagioasa pentru
echipa si organizatia din care face parte.
Perimiteti-le copiilor sa va cunoasca, spuneti-le ce iubiti,ce va
linisteste , ce culori va plac, ce ati visat ,si veti vedea ca se vor deschide
precum florile..Lasati-i sa va imbratiseze dar sa se si revolte pe voi. Au
dreptul.
Dezvoltarea si cultivarea emotiilor ar trebui sa ne preocupe cel mai
mult in meseria noastra si aceasta preocupare vine prin introspectie "Cum
sa ajung la emotia acelui copil? Cum sa inteleg ce se intampla cu el?,De ce
astazi este trist si pare sa nu fie preocupat de nimic din jur? Cum e posibil
sa nu-si auda numele desi l-am strigat de doua-trei ori la rand?”
Aplicand anumite jocuri, am inteles cateva semnale care “tradeaza”
un anumit comportament si am putut preintampina unele situatii neplacute
in contact cu ei insisi si si cu cei din grup.
Cele doua fete ale mele.
- De ce ti-e teama cel mai mult?
- Ce te bucura mai mult?
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Am aplicat acest joc la clasa si am constatat ca exista copii care stiu
foarte bine sa simuleze comportamente ,in felul acesta creandu-si un mod
de aparare fata de ei insisi si de cei din gup. Acest fapt este ingrijorator in
masura in care copilul isi creeaza o falsa imagine despre sine avand
tendinta reprimarii emotiilor autentice.
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Evidente sunt si frustrarile/temerile si placerile lor care ne pot ajuta sa
interactionam in grup si cu noi insine mult mai bine, fapt care pune in
evidenta atat inteligenta interpersonala (recunoasterea emotiilor celorlati),
cat si inteligenta intrapersonala(recunoasterea propriilor emotii).
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Lasati-I sa creada in utopii! Adesati-le intrebari cu o nota
absurda.Determinati-I sa se simta, sa se priveasca, sa se “guste”pe ei
insisi, sa constientizeze ce le declanseaza emotia pe care, poate, au
neglijat-o.
Insa pentru a gestiona aceste emotii ale grupului , necesar este sa
stim cum sa gestionam propriile emotii. Si, abia atunci cand suntem
constienti si aliniati cu noi insine si cand ajungem sa ii simtim autentic pe cei
din jur, atunci incepem cu adevarat sa construim relatii si organizatii
sanatoase.
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Prof.inv.primar Valentina Truta
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Ora de Stiinte-Invatarea prin experiment
Clasa a IV-a
“Experimentul ca metoda activa, are mai multa forta de convingere decat oricare alta

metoda si deci posibilitati sporite de inraurire asupra conceptiei stiintifice despre natura la
elevi”(Ioan Cerghit).
Experimentul, stiintific sau de amuzament, este o activitate placuta copiilor, care se
poate utiliza cu succes la clasele primare, mai ales in conditiile predarii integrate. La clasa a IV-a
am utilizat experimentul cu caracter aplicativ, astfel putand consolida si verifica mau multe
cunostinte dobandite anterior. Fenomenele studiate au fost Amestecurile si separarea
amestecurilor, Decantarea, Filtrarea si Dizolvarea. Etapele experimentului au fost urmatoarele:
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Organizarea activitatii- s-a impartit clasa in grupe de lucru si s-au dat sarcini fiecarei
echipe.
Desfasurarea experimentului- dupa ce s-au prezentat materialele s-a discutat pe baza fisei
de observatii( din caietul multifunctional, editura CDPress). Experimentul a fost
monitorizat in permanenta , oferindu-se indicatii si ajutor acolo unde a fost cazul.
Analiza rezultatelor- dupa completarea fisei s-au citit constatarile pentru fiecare
experiment.
Avantajele experimentului:
-a oferit un feed-back imediat, putand astfel sa intervin in diferite situatii;
-are caracter interactiv, constituie o modalitate atractiva de lucru, copiii asteaptand cu
nerabdare “Clubul Cercetatorilor”-activitatea de laborator;
-simuleaza cat mai bine realiatea;
-a redus timpul de invatare, radicand calitatea invatarii;
-a implicat evaluarea mai multor lectii intr-un interval de timp limitat.
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Metode de educatie nonformala
Cafeneaua publica
Clasa a III-a A

Educatia nonformală este definită drept “orice activitate educatională, intentionată şi
sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii traditionale, al cărei continut este adaptat
nevoilor individului şi situatiilor speciale, în scopul maximalizării învătării şi cunoaşterii şi al
minimalizării problemelor cu care se confruntă aceasta în sistemul formal (stresul notării în
catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor etc.) (J. Kleis, 1973)
Una din metodele de educatie nonformala pe care am aplicat-o la clasa este cafeneaua
publica. Cafeneaua publica este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de
soluţii creative de acţiune. În general, cafeneaua publică se foloseşte atunci când vrei să supui
unei dezbateri relaxate un anume subiect, permiţând totodată o interacţiune mare şi relaţii
apropiate între participanţi. Este şi o metodă foarte bună de consultare şi participare la luarea
deciziilor.Atmosfera relaxată a unei cafenele stimulează gândirea liberă şi creatoare, implicarea
în dialog a tuturor participanţilor, chiar şi a celor mai timizi.
Elevii clasei a III-a A au avut ca tema de discutie “Comunicarea politicoasa”.
Elevii au fost asezati la mese de câte 4, la fiecare masă dezbătându-se un aspect al problemei în
discuţie şi, evident, servindu-se ceai şi biscuiti. Subiectele de discuţie de la fiecare masă rămân
aceleaşi pe toată durata cafenelei.La fiecare masă unul dintre elevi a fost „gazda” mesei.
Dupa o primă rundă de 10 de minute, elevii s-au mutat la alte mese, unde au dezbatut
subiectele meselor respective, în timp ce gazdele rămân la mesele iniţiale pe toată durata
cafenelei si noteaza toate ideile elevilor. Gazda introduce noii veniţi în conversaţie şi are grijă ca
dialogul să se desfăşoare în mod logic şi constructiv.
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A fost o altfel de ora de limba si literatura romana, o ora in care copiii s-au simtit liberi,
creativi, au invatat unii de la altii si au interactionat cu toti colegii.
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Dupa ce elevii au ajuns la mesele initiale, fiecare gazda a prezentat in fata clasei, solutiile
gasite la subiectele de discutie.
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Clasa a III-a A

Clasa a III-a A
Cafeneaua publica
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Subiectul de discutie: “Comunicarea
politicoasa”
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Strategii şi metode pentru managementul clasei
Clasa a III-a B

Managementul clasei este un instrument important cu ajutorul căruia
profesorul stabileşte şi menţine ordinea în clasă. Uneori, chiar dacă există un
regulament al comportamentelor, în clasă și în școală, profesorii tot se confruntă cu
probleme.
Problemele de disciplină tot mai frecvente şi dificultatea gestionării lor sunt
importante surse de stres la locul de muncă. Multe situaţiile care apar fac dificilă
interacţiunea cu elevii şi scad eficienţa activităţii didactice.
Programul de monitorizare al
autodisciplina, astfel încât profesorii
comportament problematic la nesfârşit,
a-şi gestiona propriile comportamente.
care îi învaţă pe elevi ce să facă, şi nu
bine.

comportamentelor îi învaţă pe elevi
să nu fie nevoiţi să corecteze acelaşi
ci să se bazeze pe capacitatea elevului de
Acest obiectiv ne orientează spre metode
doar îi sancţionează pentru ceea ce nu fac

Pentru a soluționa situațiile de criză apărute la clasă, eu am aplicat si
implementat un tabel de monitorizare al comportamentelor axat pe respectarea a
trei reguli importante.
La sfârșitul orelor de curs elevii se autoevaluează răspunzând la trei
întrebări:
1. Ce regulă am respectat?
2. Ce regulă nu am respectat?
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Pe parcursul unei săptămâni, elevii primesc câte un punct pentru fiecare
regulă respectată și trebuie să cumuleze un punctaj de 13-15 puncte pentru a primi
o recompensă individuală, dar și pentru a contribui la recompensa de echipă, adică
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3. Ce am de îmbunătățit?
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300 de puncte pentru a ieși la film.După prima recompensă de echipă am mărit
miza la 500 de puncte si am negociat la nivelul clasei care va fi următoarea ieșire.
S-a votat ieșirea la înghețată.
Aplicând această metodă grupul de elevi s-a omogenizat și treptat am reușit
să implementăm si alte reguli, schimbându-le pe cele déjà existente.
Această metodă îi responsabilizează pe elevi și îi motivează, deoarece
răspunde nevoilor lor de a respecta regulile si de a primi o recompensă.
Prof. inv. primar: Dobrescu Oana Silvia
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Inteligenta emotionala
Clasa pregatitoare C

Emotiile trebuie invatate, cunoscute, intelese si controlate.
O buna dezvoltare emotionala trebuie sa inceapa de la varste mici. Primii
pasi ai dezvoltarii consta in formarea vocabularului emotiilor, precum si
capacitatea copilului de a-si recunoaste propriile emotii si pe ale celor din jur. Cu
timpul copilul va invata sa isi exprime emotiile intr-un mod adecvat si sa inteleaga
emotiile celorlalti.
Pentru a ii ajuta sa isi dezvolte inteligenta emotionala, noi , cadrele
didactice, am aplicat la orele de dezvoltare personala diferite jocuri specifice.
Unul dintre jocurile aplicate de mine se numeste “ Ce culoare au emotiile
mele?” .
Orice culoare poate fi asociata cu una sau mai multe emotii.
Am folosit cate 4 cartonase de culori diferite pentru fiecare copil : rosu ,
verde , galben, albastru.
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Dupa ce fiecare copil si-a exprimat emotia aleasa au facut schimb de
cartonase si au fost pusi sa isi imagineze cum s-ar simti daca ar avea alta stare fata
de cea pe care o aveau, iar unii dintre ei au exemplificat si situatii pentru starea
aleasa.
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Am asezat pe masa cartonasele colorate, apoi i-am rugat pe fiecare sa isi
aleaga cartonasul cu culoarea care se potriveste cel mai bine cu felul in care se
simte in acel moment, apoi au fost rugati sa denumeasca emotia cu culoarea
aleasa si explice de ce are acea emotie.
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La final am constatat ca fiecare dintre ei au emotii diferite , spre exemplu
pentru unii culoarea rosu inseamna furie , iar pentru altii inseamna bucurie.
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Prin acest joc am dorit ca fiecare copil sa isi exprime propriile emotii si sa
cunoasca emotiile si parerile celorlalti. Acestia au descoperit ca fiecare dintre ei
simt si se exprima intr-un mod diferit.
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ŞCOALA ŞI FAMILIA FACTORII PRIMORDIALI ÎN VIAŢA COPILULUI
Prof.inv. primar Oana Alexandru
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Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii
rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului
educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi
condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară.
Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât
de competenţi ar fi educatorii. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe
care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru
societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea
actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa
umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Aspiraţiile,
rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între
copilul individual şi cercul său imediat. Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul
intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi
cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Mediul familial este
primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează
esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de
neînlocuit. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul
le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ,
familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale,
ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în
care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare
studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare
sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de
mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele
acestuia. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de

46

Motto:
,, Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură,
dacă voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre
fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!”( Din Child‘s Appeal)

Scoala Primară
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unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea
cei şapte ani de-acasă‖. Un elev fără „cei şapte ani de acasă‖ va crea mereu probleme chiar şi ca
viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un
exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei
zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori
părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât
dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte
este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Una dintre
cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala
este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea
unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna
credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de
pricepere. Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor.
De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza
prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la
realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul
şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest lucru. Menirea
şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula
calitatea de om. Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin
acţiuni de informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor
profesionale şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi
ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma,
dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi
intelectuale. În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui
să aleagă singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot
fi semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar
dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al
copilului. Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are
familia. Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl
are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale
celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea
fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt.
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Clasa pregătitoare- Eşti un prof pregătit pentru o astfel de clasă?
Autor prof. Elena Laura Sîrbu

Reforme peste reforme, schimbări aduse constant educaţiei din România, munţi de birocraţie şi
multe altele, jale mare, chestiuni ardente, ţara în care educaţiei i s-a pus deja cruce. Este ţara în
care îmi desfăşor activitatea ca om ce petrece zilnic opt ore la catedră şi multe altele de pregătire,
cercetare, documentare, confecţionare materiale, redactare documente şcolare, perfecţionare.
Reforma a adus noi cursuri pentru profesorul care predă la clasa pregătitoare, cursuri ce au avut
conţinuturi utile. Profesorul de pregă este dascălul jovial, omul căruia nu trebuie să îi lipsească
zâmbetul, omul care nu trebuie să îşi uite în buzunar copilul din el. Este cel care are nevoie să se
aplece la vârsta acestor pui veniţi din grădi, cu zbuciumul lor şi efervescenţa caracteristică. Ai
nevoie să fii cu adevărat copil, să transmit prin toţi porii joacă, sete de cunoaştere.
Un alt ingredient al portretului dascălului de la pregă este magia. Nu trebuie să îi lipsească praful
magic, când scoate din tolba sa elementul surpriză al zilei. Magia e prezentă când le insuflă
copiilor ideea că poit dărâma munţii, că stiloul parcă prinde viaţă când suflăm cu praf magic pe
el. Când creezi în clasă un univers în care îmbini mai multe lumi, unul în care te pliezi pe nevoile
fiecărui elev,unul în care încerci să le dezvolţi dorinţa de afirmare, le scoţi cu cleştele cuvinte din
gură, le aşezi propoziţii şi îi înveţi să comunice.
Lumea de la clasa pregătitoare nu e doar lumea băncilor lipite de podeaua rece. Este lumea în
care elementul motric nu lipseşte din orele de curs, ci se pliază frumos pe ora tradiţională în care
modernul se strecoară timid, dar încrezător. Profesori de pregă, găsiţi soluţii si scoateţi-I pe copii
din bănci! Nu le cereţi copiilor să stea nemişcaţi în bancă! Nu sunt roboţi. Au multe nevoi.
Străduiţi-vă să ieşiţi mai întâi voi, ca dascăli, din zona voastră de confort, şi atrageţi-I şi pe e i.
Lucraţi în perechi, în echipe. Mutaţi băncile în funcţie de nevoile didactice. Fiţi flexibili.
Impactul pe care îl are clasa pregătitoare în viaţa elevilor este unul maxim. Pune bazele realităţii
de şcolar, îl formează. Evaluarea la pregă este una aparte. Sunt ingrediente pe care orice profesor

este atotstăpânitor.În lumea adultului pătrunde mai greu, deşi ar vrea să fie prezent tot mai
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este JOCUL. Jocul domneşte ca un rege peste universul pur al copilului .Acolo este suveran,
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trebuie să le aibă în tolba sa, dar cel de la pregătitoare cu atât mai mult. Este clasa la care suveran
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des.”Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi în consecinţă
să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul ar însemna să ne întrebăm de ce este copil, nu
ne putem imagina copilărie fără râsetele şi jocurile sale.” Eduard Claparede
Copilul iubeşte să se joace.Respectând specificul vârstei , dascălul este cel care trebuie să
coboare la nevoile copilului, proiectarea activităţii didactice trebuie să ţină cont de această
nevoie .
Pedagogul Jean Chateau menţiona:”În şcoală există două domenii : curtea, care este lăsată
mulţimii copiilor , pentru ca fiecare copil să găsească acolo , prin reuşita la nivelul său acea
solidă bază pe care o cere o personalitate echilibrată; şi clasa , în care se maturizează viitorul
om, sub supravegherea şi cu ajutorul oamenilor mari.”Dacă în perioada preşcolară jocul este
activitatea de bază, subordonată învăţării, în perioada şcolară, învăţarea devine activitatea
centrală.Activitatea şcolară solicită intelectul,astfel încât copilul îşi va crea strategii de învăţare.
Copiii populează tărâmul jocului , sunt curioşi, descoperă, analizează . În drumul său îi întâlnesc
pe « localnicii » acestui tărâm cu care devin foarte buni prieteni :JUCĂRIILE.
Un obiect în
sine nu constitie o jucărie. Devine jucărie atunci când copilul o foloseşte.Materialele didactice
aduse la clasă pot îmbrăca haina jucăriilor, transformând lecţia într-o activitate memorabilă.Orice
obiect ales cu atenţie şi folosit în contextul adecvat devine jucărie .
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Eşti tu, profesor de clasă pregătitoare, pregătit pentru o aşa clasă dinamică, cu atâtea provocări?
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