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“ BUN VENIT LA GRUPA MARE “
Corina Hagiu
Sunt educatoarea grupei mari. Din nou.
După o vară toridă, a sosit toamna cu primele adieri ale vântului, cu dimineți reci, cu primele frunze îngălbenite și cu
începutul unui nou an școlar. Toamna a venit și la grupa mea cu noi începuturi, noi aventuri, găsindu-ne pregătiți pentru noi
experiențe.
Grupa mare înseamnă noutate, descoperire și autodepășire. Iar eu, prinsă între emoțiile unei despărțiri de o generație și
primirii alteia, după un an școlar presărat cu experiențele unei pandemii, mi-am adunat energia și entuziasmul unui nou „Bun
venit!”. Sunt fericită să am o parte din preșcolarii fostei generații alături de mine și anul acesta și, în egală măsură, am fost
entuziasmată să cunosc alți copii minunați.
Sunt educatoarea unor copii energici, descurcăreți, pasionați de sport, citit, știință, lego sau desen. Entuaziasmul îmi crește
de fiecare dată când mă gândesc cât de mult vom evolua împreună, atât emoțional, social, psihomotric, cât și cognitiv.
La grupa mare vom urmări dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea socio-emoțională, cognitivă, psihomotrică,
precum și formarea unor capacități și aptitudini de învățare.
Copilul de grupă mare va audia povești cu acțiuni complexe și va reda succesiunea logică a evenimentelor prin repovestiri,
dramatizări, desene, va recita poezii respectând intonația, ritmul și va fi implicat în jocuri de rol cu subiect din viața cotidiană,
în jocuri care-l va ajuta să pronunțe corect sunetele limbii române, va fi încurajat să se exprime cât mai elaborat și cât mai
corect, transmițând propriile impresii, trăiri, emoții și gânduri coerent.
De asemenea, va învăța despre cărți și importanța acestora în viața noastră. Iubesc să le amintesc cât de mult trebuie
respectate cărțile, cu câtă gingășie și atenție trebuie răsfoite, câte noutăți și emoții pot ascunde. Vor deveni conștienți de
existența coperții, a paginii de titlu, a titlului, a conținutului. În acest an vor deveni conștienți și de prezența scrisului, vor
identifica sunete și le vor asocia cu literele mari de tipar.

O altă capacitate pe care și-o va dezvolta preșcolarul de grupă mare va fi conștientizarea și identificarea prezenței cifrelor în
concentrul unu-zece, numerația, compararea numerelor și efectuarea de adunări și scăderi cu material ajutător. În această
privință încurajez învățarea prin descoperire, astfel copiii vor fi provocați, implicați și vor găsi răspunsuri singuri; entuziasmul
de a fi mici cercetători va fi atât de mare încât își vor dori să fie activi la fiecare activitate propusă, devenind astfel parte din
această frumoasă poveste numită învățare.
Grupa Mare 4 din acest an este grupa „Micii ecologiști”. Am ales această denumire a grupei, deoarece îmi doresc să o
cuantific în avantajul învățării despre mediul înconjurător și despre protejarea acestuia, despre importanța mamei natură și
despre fiecare faptă bună făcută pentru natură, pentru cei din apropierea noastră, pentru noi.
Importanța grupei mari atinge cote maxime prin învățarea și însușirea deprinderilor de bază, precum responsabilitate,
independență, deprinderi de igienă, de ordine și de disciplină, de autoservire și de comunicare și cooperare; astfel, preșcolarul de
grupă mare va învăța despre comportamentul față de cei din jurul său și despre cum să prevină anumite situații, va deveni
independent.

La grupa mare va descoperi cât de mult îl ajută mânuțele, va descoperi că este capabil să se îmbrace și dezbrace singur, să se
încheie la nasturi, să se încalțe. Va descoperi că a devenit mai puternic, că se poate autodepăși, că își poate forma prietenii de
lungă durată și că prietenia se va păstra doar dacă are comportamentul adecvat; copilul de la grupa mare nu încetează să se
descopere pe sine și să evolueze odată cu entuaziasmul razant al noului „eu” interior.
Îmi place să-mi arat vulnerabilitatea în fața micilor mei prieteni, să recunosc când greșesc, să-mi cer scuze, să ofer ajutor;
astfel vor învăța, prin exemplul dat, vor afla că nu trebuie să le fie teamă de eșec, că și tristețea este o emoție pe care trebuie să o
acceptăm și că plânsul este un sentiment care trebuie acceptat asemenea sentimentului de fericire. Îmi încurajez copiii
întotdeauna să fie prieteni, să nu se teamă când greșesc, să-și ceară iertare când e necesar și să fie buni de fiecare dată când este
posibil.

Cele mai frumoase momente ale grupei mari sunt când ajung să-i privesc,
asemenea unui spectator, cum își împărtășesc gânduri și emoții prin desene
libere imaginate doar de ei, cum combină culori doar din curiozitatea de a face
noi descoperiri, cum empatizează, dansează, sunt rebeli sau sunt mândri pentru
că au făcut o faptă bună. Alte momente deosebite sunt acelea când își oferă ajutor
reciproc din propria inițiativă, când își împachetează hainele și își fac patul,
când fac ordine după ce s-au jucat sau au lucrat, când adresează o simplă întrebare
„Miss ai nevoie de ajutor?”. Mândria-mi crește și abia în aceste momente respir ușurată…
gândindu-mă că am mai pus o cărămidă către un viitor civilizat și populat cu oameni buni,
empatici și frumoși.

“ Pregătirea copilului pentru colectivitate “
Sofia Rîcu

Este septembrie si cel mai important eveniment al lunii este fireste… inceperea gradinitei. Pentru parinti,
dar mai ales pentru cei mici este o perioada de adaptare, plina de incarcatura emotionala si de cele mai multe ori extrem de sensibila.
Starea emotionala pe care o traieste un copil atunci cand este separat de parinti sau frati odata cu inceperea intrarii in colectivitate,
determina aparitia unui sentiment de confuzie, de abandon.
Efectele separarii pot fi multiple, inregistrandu-se atat progrese, cat si regrese pe fondul separarii
de familie si de ritualurile zilnice, cu care copilul a fost obisnuit:
Dificultatea exprimarii trairilor emotionale (controlul sentimentelor)
Atasamentul poate influenta comportamentul copilului, cat si dezvoltarea lui
Intarzieri sau regresie a comportamentului social
Comportament dificil sau retras; interactiunile cu ceilalti copii
Unele tulburari somatice cum ar fi: hipersomnie, lipsa poftei de mancare, diaree etc.
Interactiunea educatoarei cu copilul este extrem de importanta, intrucat copilul poate invata mai bine alaturi de un adult cu
pregatire specifica nevoilor acestei grupe de varsta. Atitudinea, personalitatea, modul de a gandi si de a actiona al educatoarei va
influenta categoric modul in care se va forma copilul.
Activitatile desfasurate in gradinita, in special cele din domeniul limbajului si al interactiunilor sociale sunt responsabilitatea
educatoarei in dezvoltarea copilului si au efecte vizibile in manifestarea acestuia fata de alti copii. Ea trebuie sa fie prietenoasa,
afectuasa, echilibrata, oferind un model de urmat, astfel incat mesajele transmise sa ajunga la sufletul si mintea copiilor, iar rezultatul
obtinut sa satisfaca atat nevoile micii comunitati de copii, cat si pe cele ale parintilor.

Procesul de acomodare poate fi dificil, chiar si pentru educatoare, care cauta diverse modalitati de a face trecerea cat
mai usoara si rapida pentru cei mici.

Pentru inceput, copiii trebuie sa se bucure de libertatea de optiune si de mobilitate, intreaga activitate a clasei avand ca
scop atingerea obiectivelor planificate: activitati in aer liber, activitati de cunoastere, activitati de indemanare, activitati de
creatie, activitati de joc si miscare, etc.
In acest context trebuie luat in calcul atat temperamentul cat si comportamentul copilului, dezvoltarea sa din punct de
vedere senzorial, mai ales in intervalul varstei de 0-3 ani cat si modul in care acesta interactioneaza cu mediul inconjurator.
La aceasta varsta copilul are nevoie de cel putin 3 saptamani ca sa se acomodeze cu mediul din gradinita, iar cand acesta
in sfarsit s-a obisnuit cu noua realitate, se poate intampla ca micutul sa se imbolnaveasca si sa stea acasa, fapt care va prelungi
perioada de adaptare. Totusi, la fiecare revenire, pe baza experientelor anterioare pozitive, readaptarea va fi mai rapida si
usoara pentru cel mic.
Alaturi de cei mici, educatoare si personalul auxiliar, elemente foarte importante ale adaptarii micutilor in comunitate
sunt si parintii! Perceptia lor asupra gradinitei, din punct de vedere organizatoric si increderea in cei care sunt responsabili de
dezvoltarea copiilor, sunt esentiale. La fel sunt si emotiile personale, preconceptiile acumulate din experientele altor parinti cu
care au interactionat si amintirile din vremea propriei intrari in colectivitate, sau a schimbarilor relevante de comunitati prin
care trece orice persoana in procesul de dezvoltare.
Intrarea in colectivitate este un proces pe cat de important, pe atat de delicat, care necesita rabdare si perseverenta din
partea tuturor celor implicati. Totusi, progresele observate in dezvoltarea copiilor ulterior integrarii in comunitate, rasplatesc
pe deplin consumul emotional inevitabil in aceasta perioada.

“ Formarea deprinderilor de autonomie la preşcolari “
Lavinia Chiru
Preşcolaritatea este perioada cea mai importantă din viaţa unui copil, deoarece la grădiniţă, pe lângă achiziţiile
în plan cognitiv se formează, de asemenea, o serie de deprinderi necesare unui viitor şcolar echilibrat.
Pe lângă deprinderile de ordin cognitiv, învăţarea conceptelor de bază, fiecare preşcolar îşi va dezvolta pe
parcursul anilor de grădiniţă deprinderi igienico-sanitare, deprinderi de comunicare cu cei din jur, dar şi deprinderi
fizice.
Odată formate, deprinderile îi conferă copilului o anumită siguranţă, acesta reuşind să fie independent şi să
respecte rutina zilnică de la gradiniţă. Lipsa bunelor deprinderi va atrage după sine involuţia preşcolarului, fapt
care poate duce la stagnarea acestuia în anumite domenii(cognitiv, afectiv etc.).
Partea de autonomie este, de asemenea importantă, întucat preşcolarul devine din ce în ce mai independent, se
adaptează constant la cerinţele şcolii. Acest lucru presupune o muncă constantă, atât la grădiniţă cât şi acasă,
acestea conlucrând.

În ceea ce priveste programul zilnic de la gradiniţă, aceste deprinderi sunt exersate în cadrul rutinei zilnice, cu
ajutorul diverselor jocuri, tranziţii, activităţi sportive şi practice, în care se dezvoltă atât motricitatea fină, cât şi
motricitatea grosieră.

Exemplul unei astfel de activităţi ar fi ,,Să ne încălţăm corect,, , activitate ce poate fi
desfăşurată încă de la grupa mică, într-un mod simplu şi distractiv pentru preşcolar, folosind
nişte stickere colorate ce pot fi lipite sugestiv pe încălţăminte, pentru a-l ghida pe cel mic sa se
încalţe corect.

Este important ca fiecare preşcolar să exerseze cu sprijin din partea adultului formarea
deprinderilor de autonomie, aceasta fiind ,,reteta,, unei dezvoltări armonioase.

“ Provocări la grupa mare “
Iscru Luciana
Fiecare etapă prin care trece un preșcolar, este deosebit de importantă pentru dezvoltarea sa, dar și pentru
stabilirea unei conduite corecte. Încă de la grupa mică, preșcolarul este obisnuit cu anumite deprinderi, le
exersează constant, imbunatațindu-le cu ajutorul jocurilor și activitatilor desfașurate atât la grădiniță, cât și în
mediul familial. Profesorii și părinții ocupă un rol important, iar aceștia trebuie să conlucreze, având același scop
comun, copilul.
Deprinderile de ordin cognitiv, deprinderile de comunicare, deprinderile fizice, dar și cele sociale și
emoționale, se dezvoltă în cei patru ani de grădiniță, acestea formandu-se progresiv, perioada de asimilare a
acestora variind de la un copil la altul. Dacă la grupa mică activitățile desfășurate se bazează indeosebi pe jocuri
didactice, la grupa mare vorbim de activități desfașurate și cu ajutorul fișelor de lucru, de acomodarea a copiilor
cu conceptul de scriere a cifrelor in limitele 0-10, realizarea unor calcule simple, de recunoaștere a sunetelor și a
literelor alfabetului. Copiii invață să își recunoasca numele, să îl scrie cu ajutorul literelor de tipar, dar și să scrie
anumite cuvinte simple, acest lucru ajutandu-i sa se acomodeze cu noțiunile ce se învață la școală.
Printre cerințele școlii, se numără și pregătirea copilului pentru această etapă, pregătire care are loc încă de
la grupa mică si care trebuie înțeleasă ca un proces de dezvoltare a unor capacități și însușire a unor cunostințe.

In Curriculumul pentru educaţia timpurie, este prevăzut faptul că un preșcolar își dezvoltă pe
parcusul preșcolarității o serie de finalități(așteptări):
• dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală ;
dezvoltarea socio-emoţională;
• dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
• dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii;
• capacităţi și atitudini în învăţare”.
Aceste aşteptări sunt definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea normală și deplină a
copiilor de la naştere până la intrarea în şcoală.
Urmărind aceste cinci domenii ale dezvoltării, preșcolarul va avea o evoluție constantă ce îl va
ajuta în parcurgerea următorului nivel al școlarizării.

“ Educaţia de tip outdoor “
Simona Stoica
Cu siguranta, noua, adultilor, ne este dor si ne amintim cu nostalgie de acea libertate deplina pe care am trait-o la bunici, unde
puteam sa ne cataram in orice copac, sa ne jucam, sa socializam cu toti copiii, de dimineata pana seara, sa dam o mana de ajutor la
treburile gospodaresti, desi manutele noastre poate ca nu erau cele mai “pricepute”. Copiii invata prin joaca; de aceea este important
cum si cand ne jucam. Nu am putea, oare, sa ne jucam mereu cu copiii nostri , indiferent ca suntem afara, la masa, in timpul unei
activitatii educative sau in momentele dinaintea somnului? Consider ca cel mai important este zambetul de pe chipul copilului,
indiferent de momentul zilei. Rasplata unui cadru didactic vine din bucuria lucrului cu copii fericiti. Sustin cu bucurie aceste activitatii
de tip outdoor intrucat ofera un contact direct cu natura, iar prin raportarea la mediu, prescolarul poate reflecta mult mai usor asupra
mediului inconjurator, facilitand astfel calitatea actului educational.

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului de bunăstare al copilului. Pe lângă
nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la care educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat,
de a fi inclus social, de a fi activ şi responsabil, de a se simţi în siguranţă. Mediul din interiorul celor patru pereţi ai clasei este mai
degrabă unul competitiv, în timp ce, acel din afara clasei este unul care permite copiilor să se exprime, să relaţioneze cu ceilalţi, să
colaboreze. Atât educaţia non-formală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia formală cu scopul de a maximiza
efectele procesului de învăţământ. In învăţământul preşcolar, adevărata muncă a educatoarei este în spatele documentului curricular.
Nimic nu poate fi mai provocator din punct de vedere profesional decât a te întrece cu programa de studiu utilizată la grupă, găsindu-i
noi înţelesuri, abordări, strategii de aplicare, etc.

Incursiune în domeniile experienţiale cuprinse în Curriculum-ul preşcolar, exemple de activitati care valorifică educaţia
outdoor:
Drumeţii, picnicuri (învatare prin experienţe):
Detectivii naturii, Calator in jurul lumii,
Vânătoare de comori, etc

Domeniul Limba si comunicare : Inceperea unei povesti alegand un obiect
din natura (un copac, o floare): Povestea copacilor, (Dacă copacul ar vorbi,
ce poveste ar spune?), Povesti la focul de tabara, Gradina cu povești, etc.

Jocurile copilariei / Activitati sportive (Ursul doarme!,
Plimba oul!, Mingile saltarete, Sarituri indraznete)

Mini ateliere : Cooking, Oul de dinozaur, Vase din lut, Atelier de Ikebana
Domeniul estetic –creativ: Pictura pe pietre, Marul, Ariciul

Domeniul Stiinte (Cunoasterea mediului):
Alimente sanatoase,Experimente haioase, Cum ingrijim plantele?, Legumele-izvor de sanatate, etc

Domeniul Stiinte (activitate matematica): (Numara si potriveste,
Forme geometrice, Numaram morcoveii, etc.

Activitatile outdoor le desfasuram in functie de anotimp, eveniment sau fenomenul studiat. Aceste activitati le planificam la inceputul,
pe parcursul sau la sfarsitul unitatii de invatare sau chiar la activitatile de evaluare.Copiii sunt foarte incantati, entuziasmati de astfel de
activitati, cadrul didactic trebuie sa fie atat o sursa de impulsionare, un bun observator, pedagog, incurajand schimbul de experiente.
Gradinita trebuie sa fie un loc unde cei mici vin cu interes, incantare, activitatea didactica va da roade mai bune daca este imbinata cu
momente de distractie, detensionare, cu o atmosfera placuta, confortabila, materiale autentice.

“ Dezvoltarea motricităţii fine la preşcolari “
Mădălina Floroiu
Educaţia preşcolară este prima verigă din sistemul de învăţământ, prin urmare, constituie o perioadă cu o importanţă
relevantă în care se formează bazelor personalităţii, luând în considerare dezvoltarea integrală a copiilor.
Motricitatea fină este tipul de motricitate care ne permite să facem mişcări mici şi foarte precise. Se află în a treia unitate
funcţională a creierului, unde sunt interpretate emoţiile şi sentimentele (unitate efectoare prin excelenţă, fiind unitatea de
programare, reglare şi verificare a activităţii mentale) situată în lobul frontal şi în regiunea precentrală. Este complex şi
necesită participarea multor zone corticale, se referă la coordonarea funcţiilor neurologice, scheletice şi musculare utilizate
pentru a produce mişcări precise.
Dezvoltarea controlului motorului fin este procesul de rafinare a controlului motor brut şi se dezvoltă pe măsură ce
sistemul neurologic se maturizează.
Abilităţile motorii reflectă toate mişcările fiinţei umane, ele determinând comportamnetul motor al copiilor de la 0 la 6
ani, manifestându-se prin abilităţi motorii de bază, care la rândul lor exprimă mişcările naturale ale omului. Abilităţile
motorii fine implică precizie, eficienţă, armonie şi acţiune, ceea ce putem numi mişcări dotate cu sens util.
Vârsta preşcolară este considerată momentul în care stimularea constituie un factor determinant al dezvoltării datorită
unei serii de factori care o asigură: creşterea accelerată, dezvoltarea sistemelor senzoriale, flexibilitatea muşchilor şi
tendoanelor,calcificarea oaselor, dar şi capacitatea de a stabili nenumărate conexiuni nervoase temporale.
Activităţile din grădiniţă includ jocuri pentru dezvoltarea motricităţii fine, acestea includ exerciţiul necesar pentru
dezvoltarea grupurilor musculare mici ale mâinilor, dar şi a degetelor – aceste activităţi contribuie la realizarea unor mişcări
din ce în ce mai precise, în evoluţia viitoare a preşcolarului.
Mai jos voi enumera o serie de exerciţii propuse pentru dezvoltarea motricităţii fine a mâinilor şi a degetelor - aceste
jocuri pot fi realizate cu mare uşurinţă şi acasă, deoarece pot fi folosite obiecte pe care deja le avem în casă (beţe de frigărui,
cârlige, spatule, capace de plastic, elastice pt. păr, etc).

1. Degetele pleacă la plimbare –
Urcaţi cu degetele o scară imaginară pe perete;

3. Folosirea unor ustensile (cleşte, cărlige de haine, etc.)
pentru mutarea obiectelor intr-un recipient;

2. Gimnastica pălmuţelor – palmele se îmbrăţişează, se ascund,
se salută şi se strâng;

4. Folosirea lingurii pentru mutarea obiectelor dintr-un recipient într-altul;

“ Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor “
Ramona Dobre

”Copiii învață mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaționează plăcut cu părinții, cu educatorii și cu ceilalți din
jurul lor”.
Jhon Bennet, UNESCO, 2004
Pentru copiii preșcolari, dezvoltarea socială și dezvoltarea emoțională au o importanță deosebită. Aceastea vizează de fapt debutul
vieții sociale dar și modul în care copilul încearcă și reușește să se vadă atât pe el cât și lumea din jur.
În sens literar, Dicționarul Oxford (apud Goleman, 2001 p. 335) definește emoția ca fiind ”orice agitație sau tulburare mintală,
sentimentală sau pasională; orice stare mintală acută sau tensionată”. Mai completează acesta că emoția este un sentiment și în
egală măsură gânduri antrenate de acesta. Într-o altă lucrare a sa, Goleman (2018) subliniază importanța învățării socio-emoționale (
SEL- Social Emotional Learning). El susține idea de a le oferi timpuriu copiilor un început potrivit în a-și dezvolta abilități din sfera
inteligenței emoționale, iar SEL oferă șanse egale fiecărui copil pentru a le dobândi. Cele mai bune programe de învățare socioemoțională încep din grădiniță până la liceu și sunt concepute pentru a le oferi copiilor lecțiile neuronale de care au nevoie în timp
ce creierul lor se dezvoltă.
Dacă dezvoltarea socială vizează acumularea de abițități din sfera relaționării cu alte personae iar cea emoțională urmărește
construcția conceptului de sine, capacitatea copilului de a-și exprima emoțiile și a le recunoaște atât la propria-i persoană cât și la
ceilalți și implicit de a răspunde adecvat acestora, putem observa faptul că există o interdependență între dezvoltarea socială și cea
emoțională. De asemenea, ne putem explica faptul că la baza unui comportament social avem o emoție pozitivă sau negativă ce îl
influențează fie în comportament dezirabil, fie în comportament neadecvat.
Dezvoltarea socio-emoțională în context educațional
Pornind de la Curriculum pentru educație timpurie (2019), observăm importanța acordată dezvoltării socio-emoționale, aceasta
fiind parte integrată în domeniile de dezvoltare (alături de dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale; capacități și atitudini față
de învățare; dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii și dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.)

Aflăm, așadar, că la sfârșitul preșcolarității, copilul va avea în bagajul său de cunoștiințe aspecte ce țin de interacțiunea cu
adulții și cu copiii de vârste apropiate, comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității, conceptul de sine și
autocontrol și expresivitate emoțională. Curriculum pentru educație timpurie pledează pentru o dezvoltare globală a copilului,
prin accentuarea domeniilor de dezvoltare a acestuia.
Vârsta preșcolară este o perioadă optimă pentru copil să își însușească vocabularul emoțiilor, să-l pună în contexte de
viață și să-și exprime, de pildă, îngrijorarea printr-o frunte încrețită sau să recunoască la cei din jur emoția de bucurie asociată
printr-un zâmbet. La această vârstă, dezvoltarea este accelerată pe plan fizic, cognitiv și socio-emoțional.
Prin intermediul jocului sau cu ajutorul jucăriilor putem iniția situații de învățare eficiente. O tehnică potrivită în
contextual dezvoltării socio-emoționale este aceea de a iniția activități prin care preșcolarul să identifice trăiri, emoții sau
sentimente.
Exemplu de joc pentru dezvoltarea laturii socio-emoționale
Joc: Emoțiile Buburuzei
Materiale necesare: Mascotă Buburuză, imagini cu emoții
Desfășurarea jocului: Pe rând, copiii vor identifica trăirile și emoțiile pe care Buburuza le manifestă (bucurie, mirare, furie, tristețe).
Astfel, Buburuza îi va ajuta să asocieze emoțiile ei cu anumite situații completând adecvat răspunsurile la întrebări precum:
Buburuza este bucuroasă atunci când…
Buburuza este mirată atunci când…
Buburuza este furioasă atunci când…
Buburuza este tristă atunci când…
Rezultate: copiii vor învăța ca nu doar Buburuza trăiește astfel de emoții, ci și ei trec prin situații asemănătoare în viața de zi cu zi.
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“ Cum dezvoltăm inteligenţa emoţională a copiilor “
Mariana Sâmbotin

“ Inteligența emoțională este un mod de a recunoaște, ințelege si alege cum simțim, gândim si acționam. Ea ne modelează
intercațiunile cu alții și ințelegerea despre noi înșine. Ea definește cum și ce învățăm; ne permite să ne setăm prioritățile; ne
determină majoritatea acțiunilor zilnice. Studiile arată ca este responsabilă pentru 80% din succes.” ( J. Freedman- autor specialist in
dezvoltarea emotională)
Se spune ca inteligența emoțională are o puternică determinare genetică, insă ea poate fi cultivată la vârste foarte fragede și
dezvoltată pe tot parcursul vieții, astfel incat copiii să fie pregătiți pentru provocările cu care se vor confrunta de-a lungul timpului,
astfel incat să devină adulți echilibrați și să poată gestiona diferite situtații. Inteligența emoțională trebuie dezvoltată la copii din
primii ani de viață, pentru a-i ajuta să se cunoasca mai bine, să-și înțeleagă emoțiile pentru a le folosi in cele mai diverse situații din
viată. Specialiștii susțin că înainte de a incerca să creștem un copil inteligent emotional, trebuie să ne învățăm să folosim această
abilitate în viata personală. Fiind determinată genetic inteligența emoțională are o puternica bază în funcționarea neurobiologică a
creierului. Totodată poate fi influențată de factorii de mediu din copilarie, odată cu dezvoltarea limbajului și a abilitaților de socializare
ale copilului. Putem dezvolta inteligenţa emoţională la copii prin dezvoltarea unor abilităţi importante și anume:
Înțelegerea emoțiilor
În spatele fiecarei emotii există un gând, o judecată si o reacție comportamentală, exprimată prin
mișcări,gestică, mimică, plâns, strigăt. Înțelegerea emoțiilor este o abilitate de a-ți da seama de
starea emoțională a celorlalți dincolo de modul în care cei din jurul nostru se manifestă verbal
sau comportamental. Capacitatea de a întelege și regla sau controla propiile sentimente este unul
din marile progrese ale primei copilarii. Copiii care-și pot înțelege emoțiile sunt mai capabili sa își
controleze manifestările și mai ales să fie empatici la ceea ce simt ceilalți. Această abilitate
începe să se dezvolte în foarte mare parte după vârsta de 4-5 ani.

Exprimarea emoţională
Copilăria este perioada cea mai sensibilă din punct de vedere al trăirii amalgamului de emoții puternice trăite zi de zi. Copiii au nevoie în primul
rând să înveţe să recunoască emoțiile din mimica, postura celor din jur şi să le numească – fericire, tristeţe, furie, frică. Cel mai dificil le este săși recunoască şi să-și exprime propriile emoţii, la fel cum şi nouă, adulţilor, ne e uneori dificil. Detaliez mai jos câteva metode de care putem ține
cont și sunt la îndemână pentru a-i ajuta pe copii să-și îmbunătăţească exprimarea şi controlul emoţiilor.

Acceptarea emoțiilor: nicio emoție nu este greșită, toate sunt naturale - este foarte important să transmitem acest lucru copiilor și să fim alături
de ei în timp ce trăiesc emoții puternice, acceptându-le în felul următor: ”Cred ești furios pentru că ai fi vrut să mai rămânem în parc, asa e? ”,
”Văd că ești trist și cred că și eu aș fi trist dacă mi s-ar strica jucăria favorită” sau: ”E normal să-ți fie teamă, dar în același timp vreau să știi că
ești în siguranță alături de mine.” Astfel, îi ajutăm să înțeleagă că exprimarea emoțiilor e un lucru natural. Este foarte important să ajutăm
copilul să facă față emoțiilor și să le gestioneze într-un mod sănătos alături de noi, prin ascultare și empatie.

Transmiterea mesajului că și emoţiile neplăcute sunt îndreptăţite şi permise.

Este foarte important sa ii invațăm pe copii că nu trebuie să le fie rușine să își exprime emoțiile fie ele pozitive sau negative. Un rol esențial il
avem noi ca părinți sau cadre didactice in a-i indruma corect si a le da informatii corecte prin exemple : E ok să fie furios, dar nu e ok să
transforme furia în violență. Nu e în regulă să lovească sau să distrugă lucruri şi dacă acest lucru se va întâmpla, va fi oprit pentru siguranța
lui și a celor din jur. O emoţie de furie neexprimată adecvat se poate transforma ulterior într-un act de agresivitate. De exemplu: ”Uneori, când
nu spui ce te-a supărat, ai impulsul să îl loveşti pe fratele tău sau începi și arunci jucăriile pe jos” și ”Atunci când îmi spui că ești furios sau
supărat, eu pot înțelege ce simți și te pot ajuta.”

Autoreglarea emoţională -constă in dezvoltarea capacităţii de autocontrol a emoţiilor, astfel încât comportamentul copilului să fie
adaptat la cerinţele vieţii sociale. Autocontrolul înseamnă abilitatea de a inhiba sau de a modifica starea emoţională in funcţie de
context. Aceasta este o abilitate care se îmbunătățește odată cu vârsta şi începe să devină vizibilă treptat abia după 5-6 ani, odată cu
maturizarea lobului frontal al creierului, responsabil de acest lucru. Noi ca părinți sau cadre didactice îi putem ajuta pe copii să își
dezvolte această abilitatate exprimând ceea ce simt si de a le explica copiilor ce anume le-a generat acea stare emoțională.
O altă metodă este aceea de a citi copiilor povești și de a analiza trăirile personajelor , comportametele lor in diverse situații, copiii
pot fi ajutați să înțeleagă mai ușor cauzele si efectele in plan emotional.
Pentru a dezvolta inteligenţa emoţională la copii este recomandat să combinăm cunoaşterea şi experienţa de viaţă cu empatia,
înțelepciunea, conştiinţa de sine şi autocontrolul. Acestea sunt momentele de bază şi au o contribuţie importantă la adaptarea la
contemporaneitate. Controlul propriilor emoţii şi înţelegerea trăirilor copilului ne ajută în lucrul cu copilul, şi-l determină să
coopereze mai uşor cu noi.
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“ Importanţa jocului în viaţa copilului “
Corina Cenuşă
Prin intermediul jocurilor copiii se dezvolta din punct de vedere fizic, psihic si social. Prin joc stimulam creativitatea si
dezvoltam imaginatia copiilor. Jean Chateu spunea:

“ Nu ne putem imagina copilaria fara rasetele si jocurile sale. Sufletul si o imaginatia devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune ca
el creste si atat; trebuie sa spunem ca el se dezvolta prin joc.”
Aceste cuvinte ne duc cu gandul la importanta pe care jocul o are in viata fiecaruia dintre noi, cu atat mai mult in cazul unui
copil curios sa descopere mediul inconjurator. Prin joc copilul învață să se concentreze, să-și respecte partenerul de joacă, să
construiască, să-și dezvolte atat creativitatea cat si imaginația. În timp ce se joacă, cel mic își folosește toate cele cinci simțuri
(văzul, auzul, mirosul, gustul și simțul tactil), motiv pentru care jocul reprezintă primul stadiu de învățare și activitate creatoare,
dobândește capacități și experiențe noi, își cultivă spiritul de observație, memoria, atenția, gândirea și spiritul artistic.
Prin joc copiii își satisfac dorința firească de manifestare și independență. Jocul nu constituie pentru copil o simplă distracție.
Jucându-se, cunoaște și descoperă lumea și viața într-o formă accesibilă și atractivă pentru el. Pe măsură ce înaintează în vârstă și
se dezvoltă, conținutul jocurilor se extinde cuprinzând și relațiile sociale dintre oameni.
Tipuri de jocuri: senzoriale, motrice, de rol ,de miscare.

Jocul senzorial este modul prin care copilul se cunoaste pe el mai bine ,sa poata stabili un contact cu lume, activitate care stimulează
simțurile copilului și poate avea loc oriunde: acasă, în mașină, la grădiniță sau în cadrul unor ateliere dedicate in acest scop. Acest fel de
joc poate fi împărțit în cinci categorii care corespund simțurilor pe care le antrenează: atingere, vedere, auz, miros și gust. Jocul
senzorial poate include orice din jurul nostru și nu se referă doar la jucăriile copiilor. De la apa din baie sau chiuvetă, la nisipul kinetic și
vopsea, există atât de multe moduri pentru ca cei mici să exploreze mediul inconjurator.
Jocurile de mişcare ii dau prilejul copilului să-şi satisfacă nevoia de mişcare şi totodată contribuie la dezvoltarea armonioasă a
organismului. Dată fiind înclinaţia naturală a copilului spre mişcare trebuie să le acordăm o pondere relativ mare jocurilor de mişcare,
atât în cadrul activităților obligatorii, cât și la activitățile libere. O caracteristică a jocurilor de mișcare este că deprinderile motrice de
bază se dezvoltă simultan. De asemenea presupun colaborare, cu colegii de joacă, armonizarea intereselor, asumarea unor
responsabilităţi. Dezvoltarea timpurie a acestor abilităţi de viaţă nu se realizează doar la activităţile de predare – învăţare. Jocurile de
mişcare au un rol important în dezvoltarea acestor abilităţi. Copilul are nevoie să se joace zilnic cu alţi copii.
Un exemplu de joc de miscare pe care il puteti exersa cu copiii este :

“ MINGEA JUCĂUŞĂ “

Deprinderea motrica exersata: aruncare cu ambele maini de jos.
Materiale: mingi pentru toti copiii, jucarii suspendate.
Formatie de lucru: linie.
Desfasurarea jocului:
Miscarile care trebuie efectuate sunt sugerate de versurile:
Sus, sus, sus, zboara mingea sus.
Ursuletul de-l tintesti, pe noi toti ne-nveselesti. SUS!
La comanda SUS!, mingea este aruncata de toti copiii aflati sub obiectele suspendate,
in dreptul unei linii trasate in prealabil de catre educatoare.

“ Managementul comunicării în contextul pandemic “
Antoanela Anghel
Cu toții știm ca este foarte important sa păstrăm zilnic un echilibru între viata personala și cea profesionala. În contextul actual, cel
al pandemiei de Covid-19, acest echilibru este pus din ce în ce mai des în pericol. Am experimentat la nivel global în ultimul an și
jumătate stări de teama în momentul în care am fost nevoiți sa petrecem timp în colectivitate, mai ales în perioadele cu o mare
incidenta a cazurilor de Covid, desi in mod normal, aceste situații în care ne aflam printre mulți oameni în parc, in muzee, la
concerte, in restaurante erau cele care ne relaxau, ne dădeau senzația de libertate și de normalitate.
Ei bine, acest context a schimbat maniera tuturor de a relationa indiferent de scopul acestei actiuni. Fie ca vorbim despre o relatie
formala, nonformala sau informala, modalitatea de realizare a suferit schimbari in toate cazurile.
Invatamantul a suferit modificari semnificative odata cu aparitia acestui context pandemic, iar parteneriatul profesori –familie a
cunoscut noi orizonturi.Relatia profesor-familie care in cele mai multe dintre cazuri beneficia de aport unilateral (al profesorului) si
mai putin de implicarea activa a parintilor, a suferit modificari semnificative.
Formatul fizic cu care eram cu totii obisnuiti s-a transformat intr-o lume virtuala, cu totul diferita. Procesul de cunoastere s-a
mutat in mediul on-line pentru o lunga perioada de timp, aspect ce a responsabilizat in egala masura atat parintii cat si profesorii in
scopul de a oferi sprijin copiilor. Stabilirea unei comunicari transparente a facilitat crearea unei imagini cat mai clare in ceea ce
priveste invatarea in mediul on-line. O relatie deschisa intre profesori si parinti a oferit copiilor echilibru in aceasta perioada dificila.

Digitalizarea a aparut ca o nevoie in contextul pandemic, dar a avut granite mult mai indepartate decat o
simpla nevoie. Triunghiul parinte-elev-profesor a reprezentat o reala forta in stabilirea de strategii de grup
sau individuale, in functie de nevoile de invatare si cele socio-emotionale ale copiilor.
Sfera emotionala a fost supusa unor provocari mari in randul copiilor in perioada in care s-au desfasurat
exclusiv cursuri on-line.
Profesorii Scolii gimnaziale Just4Kids au desfasurat video-conferinte saptamanale la nivel individual pentru a
analiza fiecare copil atat din punct de vedere al achizitiilor dar si in context socio-emotional. S-a intervenit cu
plan remedial ori de cate ori situatia impunea acest demers.
Adaptabilitatea este cheia zilelor noastre si consider ca este necesar sa ne educam copiii in spiritul acestui
atribut.

“ Începuturi … “
Ramona Costenco
Fiecare poveste are un inceput. Asa cum multe povesti incep cu “ A fost odata… “ , asa incepe si povestea
noastra, in fiecare septembrie. Un nou inceput, o noua poveste. Desi aceeasi, mereu alta.
Cadrele didactice cuantifica timpul in ani scolari, ne raportam intotdeauna la “ septembrie “ . Prima luna de
toamna aduce cu ea o noua sansa, aceea de a deveni mai buni, de a studia lucruri noi, de a porni cu dreptul.
Asteptam un nerabdare sa ne primim copiii, dupa o vara in care am acumulat experiente noi, in care ne-a
fost dor, ne-am gandit unii la altii, ne-am facut proiectii pentru viitor.
Si viitorul este intotdeauna asa cum ni-l imaginam, pentru ca sta in puterea noastra sa-l realizam. Asta ne
dorim sa transmitem tuturor generatiilor de copii, sa lupte pentru ce-si doresc, sa tinteasca cat mai sus, sa
aiba curaj sa spuna ce-si doresc, pentru ca nimeni nu a regretat vreodata ca a fost curajos. ( Hugo Lopez ) .
Suntem alaturi de ei la fiecare pas, la fiecare incercare, la fiecare reusita!
De fiecare data cand ne gandim la debutul anului scolar, o facem cu entuziasm, cu pozitivism, cu
incredere si speranta. Un motiv de bucurie pentru un nou inceput!

Daca ar fi aleg cuvintele potrivite pentru a-i incuraja pe profesori, le-as spune ca orice inceput e greu,
dar cu rabdare si intelepciune vor realiza tot ceea ce si-au propus. Sa nu uite ca datoria noastra este sa le
asiguram copiilor un climat potrivit pentru dezvoltarea lor, sa identificam potentialul fiecaruia, sa cautam
cele mai bune solutii pentru integrarea in colectivitate, sa-i ajutam sa simta apartanenta la grup, dar mai ales
sa se simta iubiti, ocrotiti, acceptati.
Pentru a putea face aceste lucruri este nevoie in primul rand sa existe un echilibru in viata fiecarui profesor, nu
putem turna dintr-o cana goala. nu-i asa? Nu putem fi perfecti, suntem perfecti doar in intentii. Chiar daca idealul
este doar o notiune, toti tindem spre ea si ne straduim in fiecare zi sa o atingem. Dar trebuie sa fim constienti ca nu
putem sa-i invatam pe copii sa iubeasca daca noi nu ne iubim pe noi insine, nu putem sa-i invatam daca noi nu
invatam, daca nu cautam sa ne imbunatatim abilitatile, sa devenim o versiune mai buna a noastra decat am fost
ieri.
“ Nu exista profesorul ideal, suntem perfecti doar in intentii.
Modelele sunt bune, dar unilaterale.
Poti studia experienta altuia, dar nu o poti aplica intocmai.
Fiecare profesor poseda o frumusete interioara,
care, daca este pusa in valoare si
copilul o percepe, il transforma pe acesta intr-un model,
un ideal … “
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