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Specificul psihologic al școlarului de clasa IAutor prof. Florența Protopopescu

Vârsta școlară mică este o perioadă marcată, în primul rând, de modificarea statutului social. Din foarte multe
puncte de vedere, schimbarea de statut implică multe aspecte, reprezentând un pas hotărâtor în viață. Copilul își
însușește pe parcursul acestei perioade un mare volum de cunoștințe, dezvoltându-și concomitent modalități noi de
înțelegere. Se dezvoltă o serie de calități ale cunoașterii cum ar fi: observarea , atenția, exprimarea în mod detaliat a
ideilor, imaginația.
Dezvoltarea psihică se realizează în stadii, fiecare caracterizându-se printr-o configurație proprie de procese și însușiri
psihice .
Profilul psihologic este o expresie cantitativ-calitativă a totalității componentelor , proceselor și însușirilor psihice,
precum și a relațiilor interfuncționale dintre acestea, ele funcționând ca un ansambu. Fiind comune tuturor copiilor de
aceeași vârstă, ele îmbracă totuși nuanțe personale de manifestare , diferite de la un copil la altul. Intrarea în
școlarizare se subsumează caracteristicilor de profil ale unei faze de tranziție , ocupând o poziție specială în
configurația tabloului copilăriei. Ea marchează începutul celei de a treia subperioade a copilăriei, ce se va întinde pe
un spațiu de patru ani (7 -11 ani), până în pragul pubertății și ,implicit , al preadolescenței .
Progrese importante de-a lungul micii școlarități realizează procesele gândirii constând , în principal, în apariția și
consolidarea construcțiilor logice -mediate , reversibile, care înlocuiesc procedeele empirice , intuitive ale etapei
precedente, preșcolare. Copilul ajunge să surprindă fenomene inaccesibile simțurilor, gândirea sa făcând o cotitură
decisivă , ridicându-se în plan abstract, categorial. Multe dintre cunoștințe școlarul mic le dobândește acum pe calea
gândirii, depășind raporturile cognitive primare și acționând mintal, pe cale deductivă, apelând la anumite principii
generale de rezolvare a problemelor. În procesul de învățământ se dezvoltă operațiile gândirii absolut indispensabile
oricărei activități intelectuale: analiza și sinteza , comparația , abstractizarea și generalizarea , clasificarea și
concretizarea logică. Gândirea devine mai productivă, ca rezultat al creșterii gradului de flexibilitate și mobilitate, al
utilizării diferitelor procedee de activitate mintală.

La intrarea în școală, copilul dispune de un vocabular relativ bogat (aprox.2500 cuvinte) și stăpânește la modul
practic regulile de folosire corectă a cuvintelor în vorbire . În cursul micii școlarități se dezvoltă atât limbajul oral, cât și
cel scris. În ceea ce privește limbajul oral, una dintre laturile lui importante este conduita de ascultare. Școlarul mic
învață treptat să asculte explicațiile cadrului didactic și să meargă "pe urmele" îndrumarilor și raționamentelor sale .
Se formează capacitatea de citit - scris și aceasta impulsionează progresele limbajului. Lecturile literare fac să crească
posibilitatile de exprimare corectă. Se însușește fondul principal de cuvinte al limbii materne, care ajunge să numere,
spre sfârșitul micii școlarități, aproape 5000 de cuvinte, dintre care tot mai multe pătrund în limbajul activ al copilului.
Contactul sistematic cu primele noțiuni de gramatică îi permit copilului să conștientizeze deosebirile dintre cuvinte ca
elemente de limbă și obiectele desemnate prin cuvinte. Dezvoltarea limbajului se face și în contextul altor activități
școlare cu prilejul cărora copilul face cunoștință cu o nouă terminologie care variază de la un domeniu la altul. Copiii se
obișnuiesc ca, prin limbaj, să-și planifice activitatea, să exprime acțiunile ce le au de făcut, ordinea în care vor lucra.
Toate acestea vor influența nu numai asupra perfecționării conduitei verbale ci și asupra dezvoltării intelectuale,
contribuind la formarea capacității micilor școlari de a raționa, de a argumenta și demonstra.
La vârsta școlară mică pot apărea și unele erori de pronunție și scriere, uneori ușoare (trecătoare), altele, mai
complicate, căpătând aspectul de tulburări care afectează profund conduita verbală a copilului. Între acestea sunt de
amintit dislalia, bâlbâiala, disgrafia, dislexia. Cadrul didactic împreună cu familia și apelând la sprijinul psihologului
logoped, vor descoperi care sunt cauzele acestor tulburări și vor sprijini copilul pentru rezolvarea sau ameliorarea
acestor erori.
Specifică vârstei școlare mici este și creșterea considerabilă a volumului memoriei. În fondul memoriei pătrunde un
mare volum de informație. În același timp, se îmbogățesc indicatorii trăiniciei si rapidității memorării diferitelor
conținuturi. Productivitatea memoriei depinde de o serie de factori cum ar fi: conținutul materialului supus memorării,
felul acțiunilor pe care le efectuează școlarul, măsura în care acesta dispune de anumite mijloace de memorare și
reproducere a materialului. Grație cooperării memoriei cu gândirea, se instalează și se dezvoltă formele logice ale
memoriei, bazate pe legăturile de sens dintre date.

O altă direcție de modificare a memoriei la vârsta școlară mică o constituie accentuarea caracterului voluntar, conștient
al proceselor ei. Cu toate acestea, școlarii mici pot să întâmpine multe dificultăți în procesul memorării. Sarcina
învățătorului constă în a-i înarma pe elevi cu procedee raționale și eficiente de memorare, între care ar putea figura, de
pildă, structurarea unui plan, a unui program de desfășurare a acțiunii de memorare în raport cu un conținut sau altul.
Cercetările arată că din memorie dispar cel mai repede datele întipărite mecanic. Dacă în memorare se insistă asupra a
ceea ce este esențial, pe legăturile care constituie fundamentul lor logic, atunci uitarea este întârziată, încetinită.
Intrarea în școlaritate creează și funcției imaginative noi solicitări și condiții. Este foarte mult solicitată imaginația
reproductivă, copilul fiind pus adesea în situația de a reconstitui imaginea unor realități pe care nu le-a cunoscut
niciodată. În strânsă legătură cu imaginația reproductivă, se dezvoltă imaginația creatoare. Formele creative ale
imaginației școlarului mic sunt stimulate de joc și fabulație, de povestire și compunere, de activitățile practice și
muzicale, de contactul cu natura și de activitățile de muncă. Imaginația devine mai "critica" , se apropie mai mult de
realitate, copilul însuși adoptând acum față de propria imaginație o atitudine mai circumspectă, de autocontrol.
Aptitudinile școlarului mic se dezvoltă în legătură cu activitatea pe care o desfășoara el, învățătura, așa că una dintre
aptitudinile generale care se dezvoltă la această vârstă este tocmai aptitudinea de a învăța . În procesul devenirii
aptitudinilor, contează nu numai reușitele copilului, ci și modul cum reacționează cei din jur la aceste reușite. De aici,
necesitatea ca în educarea aptitudinilor să se îmbine aprecierea externă pozitivă cu stimularea atitudinii exigente a
copilului față de propria activitate.
Inițial, motivația copilului pentru școală se constituie ca o sinteză de factori externi și interni, susținută de multiplele
cunoștințe despre școală și despre ocupația de școlar. Cadrul didactic trebuie să fructifice această "deschidere" a
personalității școlarului mic spre trebuința de a afla, de a cunoaște, pentru a-i cultiva atașamentul față de școală și
învățătură, dragostea și interesul pentru cunoaștere.

Învățarea școlară, încă din primele clase, îl pune pe copil în situația de a căuta procedee generale, comune pentru o
întreagă categorie de sarcini concrete, practice. Ea pornește de la practică, de la viață, ajunge la noțiuni și cunoștințe
generale care vor pregăti contactele ulterioare ale copilului cu alte sarcini practice, din ce în ce mai complexe.
Învățarea la vârsta școlară mică restructurează gândirea infantilă în numeroase puncte și îi modifică aspectul, lărgind
sistemul structurilor ei cognitive. Cunoștințele și priceperile deja însușite se adâncesc, devin mai sistematice, se
consolidează structurile noționale și schemele logice, creându-se premisa dobândirii a noi abilități, priceperi și capacități
care depășesc limitele a ceea ce oferă nemijlocit situațiile de învățare momentane. Se produce o generalizare
crescândă a activității de gândire, căpătând un puternic impuls înclinația elevului către abordarea reflexivă a propriei
activități mintale.
Învățarea pune în mișcare traseele interne ale dezvoltării, o propulsează spre noi stadii, introduce în ea mutații,
făcând să crească nivelul vârstei mentale a copilului și, odată cu aceasta, și posibilitatea lui de a realiza noi acumulări
în ordinea însușirii cunoștințelor ce i se predau.
Bibliografie
Cucoş, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Ediţia a III-a revăzută şi
adăugită. Iaşi: Editura Polirom, 2009.
Rădulescu, Mihaela Şt., „Modernitatea şi actualitatea Pedagogiei Freinet”, Editura Vanemonde, Bucureşti.
Golu, Florinda, „Manual de psihologia dezvoltării”, Editura Polirom, București

Idei de activități în parteneriat cu părinții
Autor prof. Roxana Georgescu

“Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund evoluţia
viitoare a copilului.” (G. Mauco).
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. Copilul nu este un adult
în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau
negative.
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod direct, nemijlocit,
de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea
copilului.
Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în
care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea
acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. În perioada scolaritatii, eforturile depuse de părinţi
şi invatator trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor
mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor.

Cooperarea dintre părinți și invatator este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant copiilor, familiilor și
personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și consecvente
din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului.
Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de invatatoare), e de dorit ca
părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în îngrijirea și educația copilului lor. Pentru
aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat
de activitățile din scoala, de specificul intervențiilor,de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie
asumate și respectate. Nu mai puțin important, specialiștii din scoala trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, despre valorile
familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui părinte.
Ascultând, în cadrul întâlnirilor individuale sau de grup, cadrele didactice pot afla lucruri semnificative și necesare în
procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo de toate acestea, părintele va avea sentimentul
de respect pentru el şi istoria sa, va căpăta încredere în specialiștii scolii și va afla informații despre alte experiențe de
viață cu copilul, asemănătoare cu ale lui.
Obiective ale parteneriatului cu părinții:
•
Cultivarea gustului pentru lectură, exersarea limbajului și a posibilităților de comunicare, dezvoltarea
creativității verbale;
•
Dezvoltarea gândirii critice;
•
Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat prin care să le dezvolte copiilor abilităţile
socio-emoţionale: încredere, perseverenţă, organizare, înţelegere, rezistenţă şi responsabilitate;

•
Încurajarea învăţării prin experienţierea realităţii, acest tip de învăţare asigurandu-le copiilor achiziţii
durabile şi transferabile;
•
Întreţinerea unei comunicări eficiente cu părinţii cu referire la sprijinirea aplicării curriculum-ului în sensul
consolidării achiziţiilor emoţionale şi sociale şi acasă şi a le prezenta acestora procesul de dezvoltare şi optimizare
socială şi emoţională utilizate în scoala;
•
Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor;
•
Însuşirea de către părinţi a unor metode prin care să ofere suport pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi
emoţionale ale propiilor copii;
•
Dezvoltarea optimă a abilităţilor sociale şi emoţionale ale elevilor.
•
Însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, cum ar fi:
acceptarea de sine, toleranţa mare la frustrare şi acceptarea necondiţionată a celorlalţi, încrederea în sine,
perseverenţă.
•
Dezvoltarea capacității de explorare și investigare a mediului înconjurător folosind instrumente și
procedee adecvate.
•
Dezvoltarea unor atitudini/ comportamente favorabile ameliorarii relatiilor dintre om si mediu;
•
Cultivarea capacității de cooperare în scopul protejării mediului;
•
Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de bază;
•
Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor
însuşite;
•
Dezvoltarea spiritului de competitivitate, a gândirii strategice, a creativității şi spontaneităţii prin
participarea la diverse concursuri pe parcursul anului școlar.

•Având în vedere paleta de obiective generale prezentate mai sus, propun o lista de activități cu părinții care,
bineînțeles, pot fi adaptate vârstei școlarilor și evenimentelor cuprinse în calendarului activităților cu părinții.
Ședințele cu părinții. Din punctul meu de vedere aceste întâlniri de grup cu părinții ce se desfășoară, în
general, la începutul și finalul anului școlar, au caracter administrativ. Nu influențează calitativ comunicarea cu părinții
sau dezvoltarea academică sau emoțională a elevilor, însă nu trebuie minimizat rolul logistic și organizatoric al
acestora.
Ateliere de dezvoltare pentru părinți. Nu demult erau numite și “lectorate cu părinții” însă, din punctul meu
de vedere, au o influență profundă asupra părintelui ca persoană și partener în educație cât și asupra relației părintecopil. În funcție de vârsta școlarilor se pot aborda diferite subiecte în cadrul acestor ateliere iar recomandarea este să
fie organízate pe grupuri mai mici de părinți și într-un sistem activ-participativ, în care părinții să poată lucra individual și
în grup, raportându-se la situații concrete.
Exemple de teme: - “Am un copil de succes”
“Copii opozanți, copii timizi, copii agresivi”
“Cât de bine îmi cunosc copilul?”
“Cum stimulăm creativitatea copiilor?”
“Copilul meu nu vrea să citească. Ce pot face?”
“Stiluri parentale”
“Dezvoltarea psiho-emoțională a copiilor de 6-8/8-10 ani. Cum gestionăm relația părinte-copil?”

Prezentarea jobului/profesiei în cadrul “Jobs Week”. Fiecare părinte își va prezența profesia elevilor întrun mod cât mai creativ urmărind astfel crearea și susținerea rolului de model pentru copii și în viața profesională.
Activități practice părinte-copil cu ocazia unor evenimente speciale. Părinții pot confecționa alături de copii
diverse produse în cadrul unor activități organizate cu prilejul sărbătorii Crăciunului, Paștelui, Zilei Mamei, Zilei Tatălui,
etc.
Participarea părinților la activitățile de la clasă. Părintele poate pregăti și susține, cu îndrumarea cadrului
didactic, una din orele de curs. Poate fi realizată o planificare a acestor activități în funcție de disponibilitatea părinților
dar și în funcție de conținuturile prevăzute în planificarea calendaristică, astfel încât activitatea academică să un fie
afectată ci să primească un impuls pozitiv.
Voluntariatul - Colectarea de fonduri. Folosindu-și talentele, părinții pot organiza, în cadrul unor proiecte
speciale, acțiuni de colectare a fondurilor. De exemplu, organizarea unei tombole cu obiecte confecționate de părinți
(articole tricotate, jucării, picturi etc.), a unei expoziții cu vânzare, identificarea și contactarea unor sponsori din
comunitate etc. în vederea donării profitului unor grupuri defavorizate.
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Rolul parteneriatului școală-familie
Autor prof. Cuțar Cătălina

Putem afirma că eficienţa întregii activităţi didactice este determinată, în mod substanţial, de relaţiile pedagogice
stabilite între profesori şi elevi, între elevi şi clasa de elevi, dar şi de relaţiile dintre familie şi şcoală. Atât profesorii, cât
şi părinţii, au acelaşi interes deosebit faţă de succesul copiilor şi deţin şi sistemul de legături care să le faciliteze
reuşita.
În România, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, părinţii sunt consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai
procesului de învăţământ. Articolul 80 prevede ca toate deciziile majore din învăţământul preuniversitar să fie luate prin
consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinţilor. Legea Educaţiei Naţionale dă dreptul părinţilor de a
participa activ la conducerea unităţilor de învăţământ, prin prezenţa în consiliul de administraţie al şcolii – a doi sau trei
reprezentanţi ai părinţilor, în funcţie de mărimea şcolii (Articolul 96).
Cercetările întreprinse în rândul părinţilor, profesorilor şi al elevilor asupra opiniilor şi acţiunilor lor legate de educaţie au
oferit materiale pentru dezvoltarea modelului teoretic a ceea ce se numeşte “parteneriat şcoală-familie”. Termenul de
parteneriat este folosit pentru a sublinia faptul că şcolile şi familiile, la care se adaugă şi comunităţile, împart
responsabilităţile cu privire la educaţia copiilor. Activităţile de parteneriat care includ profesori, părinţi şi elevi angajează,
mobilizează şi motivează elevii în aşa fel încât ei să obţină apoi succesul. Literatura de specialitate (spre exemplu,
Epstein, 2009) relevă un rol semnificativ al implicării părinţilor în colaborarea cu şcoala în ceea ce priveşte dezvoltarea
şi educaţia copiilor.
Rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse
activități acasă. Părinții care participă la programele educaționale inițiate de școală vor putea aprecia mai bine abilitățile
și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. (Ciolan L.) Prin activitatea
în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria activitate. Învățându-i pe părinți să se implice în
dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și relațiile dintre părinți și copii.

Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și acțiune între
cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor problemă, a conflictelor posibile și a
situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. Pe de o parte, familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte,
aceasta are obligaţii şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de educaţie. Una din
însuşirile caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa de a-şi vedea copiii mari, bine instruiţi şi bine formaţi pentru
viaţă. Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în viaţa socială, dar şi în viaţa de
familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de conştientizare. (Păun E.)
Obiectivele educaţionale realizabile în familie pentru etapa şcolarităţii sunt:
asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii;
cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii;
controlul îndeplinirii sarcinilor şcolare;
controlul respectării programului zilnic;
crearea condiţiilor necesare extinderii capacităţii de cunoaştere prin mijloace adiacente: cărți, reviste,
expoziţii, teatru, radio-tv., site-uri educaționale, excursii, etc;
consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei civilizate, în relaţiile cu mediul social;
crearea condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor artistice şi sportive. Partenerul tradiţional al şcolii este
familia. Pentru ca acest parteneriat să devină eficient, adică familia să fie implicată, responsabilizată în educaţia copiilor
am folosit o gamă variată de modalităţi dintre care amintesc:
elaborarea şi implementare la nivelul şcolii a unor proiecte educaţionale: Clubul micilor cititori –
săptămânal, un părinte venea la școală și le citea copiilor, pentru familiarizarea acestora cu lectura;

identificarea, împreună cu părinţii, a nevoilor şi aşteptărilor lor de la şcoală prin aplicarea de
chestionare, organizarea de ateliere (Specificul clasei Pregătitoare) pe această temă, discuţii libere;
organizarea unor activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat cum ar fi: serbări şcolare,
excursii, sărbătorirea festivă a unor evenimente speciale din viaţa şcolii şi a elevilor, organizarea unor activităţi care să
vizeze păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor locale (1 Decembrie, Crăciun, Ziua Mamei);
mijlocirea întâlnirilor părinţilor cu personalul şcolii prin organizarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare,
de exemplu: Școala altfel sau Săptămâna porţilor deschise (activităţi cultural-artistice, întreceri sportive, lecţii
demonstrative, expoziţie cu lucrări realizate de elevi);
participarea părinţilor în luarea unor decizii care privesc viaţa şcolii (cooptarea acestora în comisia pentru
disciplina);
comunicarea activă și personalizată între şcoală şi familie prin intermediul platformei, întâlnirilor
individuale, feedback-ului scris, mailului.
Școala nu formează doar specialiști ci formează, în primul rând, oameni, iar pentru a forma oameni este foarte
important ca toți factorii educaționali să contribuie în mod eficient și constructiv la această formare, să colaboreze și să
se completeze reciproc unde și când este nevoie. Tocmai de aceea, parteneriatul școală-familie este extrem de
important în creșterea și dezvoltarea copiilor.
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Alternativa educațională Waldorf. Idei practice ce pot fi folosite in ciclul
primar
Autor prof. Bălan Georgiana
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“Nevoia de fantezie, simțul pentru adevăr, simțul de răspundere-acestea sunt cele trei forțe care sunt nervii
pedagogiei”
Rudolf Steiner
Pedagogia Waldorf a fost creata la începutul secolului XX de către Rudolf Steiner, la inițiativa directorului fabricii
de țigarete Waldorf Astoria, Emil Molt. Ea se bazează pe antropologia dezvoltată de Rudolf Steiner în cursurile de
introducere ținute în toamna anului 1919, înainte de începerea primelor clase. În lume, acest sistem educativ are o
largă răspândire. De la început, organizatorii și-au propus realizarea unei școli la baza căreia să stea concepții
pedagogice noi, care au în vedere arta educării, nu doar a omului pământean, ci și a omului sufletesc și spiritual.
Această educație tine seama de necesitățile și capacitățile fiecarui individ.
Ce poate oferi pedagogia Waldorf?
Este o pedagogie ce se adresează minții, inimii și mâinilor copilului, impletește cunoașterea academică cu cea
experimentală, cultivă capacitățile latente, învățarea sub aspect calitativ sub forma unui incitant proces de
descoperire a lumii și a ființei proprii, se susține o completă introducere în lumea literaturii, a limbilor străine,
istoriei, geografiei, matematicii și științelor,și realizează fundamentul pentru integrarea copilului de azi în lumea de
mâine, complexă și mereu în schimbare, astfel:

Cadrele didactice trebuie să aibă pregătire în pedagogia Waldorf, să se autoeduce în mod corespunzător şi să se
perfecționeze continuu din punct de vedere profesional. Obiectivul cadrului didactic este de a se forma pe el însuşi ca
„artist al educației”, astfel încât elevul să devină creativ din punct de vedere intelectual, responsabil din punct de vedere
social şi apt de a acționa. Autoeducația cadrului didactic, formarea şi perfecționarea sa în specialitate sunt premise
esențiale pentru realizarea acestui obiectiv. O clasa I Waldorf este preluată de un învățator-diriginte timp de 8 ani. El
reprezintă interesele clasei în colegiul profesorilor. Se predau limbile straine, sport, abilități practice, muzica de către
specialiști. Învățătorul-diriginte predă pe perioade de 2-5 saptamâni(matematica, fizica, istorie etc.) în etape succesive.
În școala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinței, urmărindu-se ritmul unei ore, al zilei, al
lunii și al anului. Ritmul orei este reliefat de împărțirea cursului principal, ce se desfășoară la începutul cursurilor în
primele două ore, în trei părți:
parte ritmică, prin care este solicitată voința copilului
partea cognitivă care se adresează intelectului
partea de povestire care se adresează simțirii

Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a acesteia și a celor artistice
și practice în cea de a doua parte. Acest lucru face posibilă adâncirea subiectelor teoretice prin aplicarea lor în practica
și prin însufletirea lor artistică. Ritmul lunii se referă la existența unor module de 2-4 săptămâni în care zilnic între orele
8 si 10 sunt studiate materiile principale (româna,matematica, fizica, chimia, biologia, istoria, geografia etc.). Aceste
module poarta denumirea de epoci. Materiile cognitive sunt studiate în epoci: o clasa studiază, de exemplu, fizica,
zilnic, primele două ore fără pauză, timp de 2-4 săptămâni

Într-o astfel de epocă se poate parcurge chiar și materia pe un an școlar.
O altă particularitate a școlii Waldorf este legată de faptul că nu se lucrează cu manuale. În locul
acestora, atât profesorii cât și elevii sunt obligați să utilizeze o largă bibliografie pentru înțelegerea unei teme. În acest
fel sunt eliminate neconcordanțele între manualele scoase pe piață iar elevii se obișnuiesc din școală să se
documenteze din cât mai multe surse pentru studiul unei teme cultivându-și astfel o mai largă deschidere pentru carte.
În locul manualului clasic elevul din școala Waldorf își va crea propriul lui manual. El primește un caiet neliniat pe care îl
va umple cu noile cunoștințe dobândite. În acest fel caietul devine propriul lui manual, pe care îl va îngriji, va scrie cât
se poate de frumos și îl va înfrumuseța cu imagini și desene din lecțiile parcurse.
Elevii școlilor Waldorf încep să scrie în clasa I cu blocuri cerate, mai apoi în clasele ce urmează dunga se
subțiază, folosindu-se creioane cerate pline. Din clasa a II-a vor scrie cu creioane colorate jumbo și doar din clasa a IVa se exersează scrisul cu pană și apoi încep să scrie cu stiloul. În școlile Waldorf nu se utilizează caietele cu liniatură.
Motto-ul acestei școli este: “Educație pentru libertate” considerându-se că liniatura este folosită cu scopul de a îngrădi
și limita la norme clar stabilite scrisul copilului. Deși mai greu la prima vedere, scrisul pe foi veline de la vârsta mică
formează copilului deprinderea scrisului drept și ordonat și chiar dacă procesul este de mai lungă durată, rezultatul este
mult mai solid cu atât mai mult cu cât se știe că după școală liniatura este abandonată (examene, scrisori,cereri, cv).
Școala Waldorf este o școala fără note. Din acest motiv orele sunt mult mai libere, elevii fiind deosebit de deschiși,
participând în mod natural la oră, fără frica de note mici. Majoritatea elevilor întreabă când nu au înțeles și ies cu curaj
la tablă. La sfârșitul fiecărui an școlar, elevul primește un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea sa din
toate punctele de vedere. În registrul matricol este cuantificată activitatea elevului la fiecare materie cu un calificativ sau
notă, echivalente cu evaluarea făcută în timpul anului.

Idei practice ce pot fi folosite in ciclul primar
1.Povestea planificată şi povestirea spontană - O inserţie specială în cadrul cursului princial dar nu numai, o constituie
povestirile cu un caracter moralizator. Acestea sunt de regulă creaţii spontane ale cadrului didactic şi apar ca urmare a
unor evenimente care au loc în cadrul clasei, pe parcursul orelor de curs sau a pauzelor. Astfel, pentru corectarea unor
probleme comportamentale ale unor copii, se apelează la povestiri în care personajele, de multe ori din lumea plantelor
sau a animalelor, sunt puse în situaţii asemănătoare celor ivite în cadrul colectivului de elevi,accentuându-se pe
suferinţa pe care au provocat-o celor din jur prin violenţa lor sau prin alte fapte.
2. Poveşti pentru învăţarea literelor – Pornind de la povestea literei care urmează să se predea, copiii desenează
literele. Astfel semnul pentru sunetul „M” vine de la „Munţi”, pomul fermecat devine litera"P", zmeul devine litera "Z”,
focul devine litera "F" etc. Vocalele se nasc din gesturi careexprimă, cu întreg trupul, stările sufleteşti. Apoi aceste
mişcări sunt reţinute într-un semn grafic. Vocalele şi consoanele sunt percepute după origine ca "sunete ale lumii" şi
"sunete ale sufletului" încă de la prima vedere.
3. Poveşti pentru suflet şi nu numai – Basmul
Şcoala Waldorf consideră basmul ca pe una dintre cele mai importante metode de educare aflate la îndemâna
părinţilor şi profesorilor şi îi acordă atenţie pe întreg parcursul clasei I.
4. O călătorie printre anotimpuri - Copiii învață să privească natura cu uimire și respect grație activităților dedicate
fiecărui anotimp. Sărbători, festivaluri, lucru în grădină, activități manuale, excursii în natură, toate încurajază respectul
față de mediu și față de cei din jurul nostru.
5. Frământarea aluatului de pâine, pictura, desenul
Concentrarea, dezvoltarea motricității fine și coordonarea ochi-mână sunt aptitudini esențiale pentru scris și citit. Ele se
dezvoltă natural prin activități precum frământatul, modelarea aluatului, tricotatul pe degete, cusutul, modelajul în ceară
naturală de albine, desenatul sau pictura în tehnica ud pe ud.
6. Ziceri, ritmuri și cântece - Zilnic, copiii petrec timp adunați în cerc alături de cadrul didactic. Ei rostesc
ziceri, ritmuri, fac jocuri și cântă, dezvoltând astfel aptitudini de limbaj și punând bazele gândirii matematice, așa cum
se întâmplă la jocurile ritmice și de numărat.

Concluzii
“Educația pentru libertate” este orientată antropologic, ținând seama de necesitățile și capacitățile fiecărui individ.
Conținutul disciplinelor nu urmăreste însușirea acestora, ci să stimuleze interesul copiilor pentru cunoaștere.
Dezvoltarea gândirii, simțirii, voinței copilului sunt obiective esențiale ale acestei alternative educaționale, iar în școala
Waldorf copiii au șansa de a învăța, de a crește frumos în gândire, simțire și voință.
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Alternativa educațională Montessori(idei practice ce pot fi folosite în
ciclul primar)
Autor prof. Băjenaru Daniela

"Să nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate face singur."
(Maria Montessori)
Maria Montessori a observat științific comportamentul copiilor și a elaborat această metodă educațională, la începutul
anilor 1900. Prin faptul că avea cunoștințe solide în materie de pedagogie, antropologie și psihiatrie, a dezvoltat ideea
că fiecare copil se naște cu un potențial unic ce trebuie valorificat. Folosind această metodă, copiii învață într-un mediu
non competitiv care-i susține în permanență, iar atenția este centrată atât pe individualitatea copilului cât și pe nevoile
lui specifice.
Copiii sunt încurajați să desfășoare diverse activități în mod independent și în ritm propriu, iar cadrul didactic lucrează
astfel cu fiecare în parte sau în grupuri mai mici. Dezvoltarea ulterioară a copilului va fi una sănătoasă, din punct de
vedere fizic, va fi împlinit intelectual și psihologic și va emana bucurie și bunătate față de cei din jur.
Grupa Montessori e formată din copii cu vârste cuprinse între 0 - 3 ani, 3 - 6 ani, 6 – 9 ani și 9 – 12 ani. În acest mod,
copiii învață atât de la profesori, cât și independent, sau unii de la alții.
Sistemul montessori atribuie copiilor diverse responsabilități și îi ajută să își dezvolte stilul personal de acumulare a
cunoștințelor, iar cadrele didactice acționează ca un ghid, încurajându-i și facilitându-le propriile acțiuni.
Recompensele extrinseci (steluțe, note) sunt evitate, deoarece, Maria Montessori considera că acestea deranjează și
întrerup concentrarea copilului. În schimb, se folosesc recompensele interne care provin din mulțumirea copilului că a
reușit să finalizeze singur activitatea propusă.
Principiul esențial al educației Montessori, este că, în permanență, profesorul trebuie să fie atent la ce face copilul și nu
invers, deoarece el reprezintă partea importantă a acestui proces, prin creearea unui mediu deosebit și ordonat, în care
copilul poate să învețe. Atât profesorul cât și copiii, împart spațiul clasei, neexistând o catedră sau un loc special pentru
cadrul didactic, ci întreaga clasă este folosită pentru diverse activități.

Pentru a implementa la clasă această metodă, profesorii sunt pregătiți profesional și folosesc materialele Montessori
special create, pentru a stimula simțurile și imaginația, dar și pentru a-i permite copilului să evolueze în ritmul lui și să
învețe din propriile lui greșeli. Modul în care sunt prezentate aceste materiale, îl atrag, îl invită și îl lasă pe copil să
aleagă numai acele activități care îi incită interesul personal. Astfel, sunt încurajate concentrarea, motivația,
autodisciplina și dragostea pentru învățătură.
Pregătirea mediului, profesorul și materialele special create
Pentru a-și desfășura activitatea didactică zilnică, profesorul și elevii săi au nevoie de un mediu foarte bine organizat și
structurat, care să le permită să acționeze independent. În acest mediu pot fi organizate activități variate, cu o foarte
mare posibilitate de mișcare.
Pentru a întruni condițiile unui mediu educativ, acesta îndeplinește următoarele criterii:
•
Manevrabilitatea – alegerea unui mobilier școlar pe măsura copilului și să răspundă la nevoile acestuia de
a lucra rațional. Măsuțele au diferite forme, nu trebuie să se clatine, să fie foarte ușoare, astfel încât să poată fi
transportate de copii; scaunele mici, ușoare și adaptate la proporțiile corpului, astfel încât să-i poată da acestuia
posibilitatea de a alege poziția comodă.
•
Structurarea pe arii curriculare – în pedagogia Montessori există 5 arii curriculare, materialele didactice
fiind grupate în 5 zone distincte:
o
Deprinderi de viață practică – stabilește baza și pentru toate celelalte lucruri de realizat în clasă. Această
arie curriculară a fost concepută pentru a-i învăța pe copii deprinderile de viață zilnică. Învățarea prin exemple concrete
a unor activități din viața reală, favorizează dezvoltarea independenței, a încrederii în sine, a deprinderii de a păstra
ordinea la locul de muncă și de odihnă, coordonarea și concentrarea. În cadrul acestei arii curriculare, există 4 grupe
distincte de exerciții:
o
1. îngrijirea personală
o
2. îngrijirea mediului înconjurător
o
3. dezvoltarea relațiilor sociale
o
4. jocul tăcerii – coordonarea și armonia mișcării corporale.

o
Dezvoltare senzorială – această zonă conține materiale specifice care îi ajută pe copii în rafinarea
experiențelor de observare, ascultarea sunetelor, de atingere, de rafinare a gustului și a mirosului.
Pentru copii, primul pas în înțelegerea conceptelor abstracte învățate este reprezentat de experiența cu materialele
senzoriale.
o
Matematica – reprezintă un proces mental natural, care începe de la nivelul concret și progresează către
nivelul abstract, fiecare copil având spirit matematic înnăscut.
o
Limbă și comunicare – o abordare integrată, care combină fonetica și noțiunile de vocabular cu noțiunile
de gramatică și de studiere a textului literar.
o
Educația cosmică – include noțiuni de istorie, geografie, botanică, zoologie, chimie, fizică, astronomie,
geologie, antropologie, muzică, artă plastică, educație civică și sport. În cadrul acesteia se studiază două componente
– evoluția naturii și evoluția omului și a culturii.
•
Esteticul – mediul este atrăgător și armonios, iar materialele didactice sunt aranjate astfel încât să poată fi
observate fiecare în parte.
•
Păstrarea ordinii și a curățeniei – fiecare obiect se află în bună stare de funcționare și are un loc stabil,
unde poate fi găsit în permanență.
Materialele Montessori au ca scop să atragă interesul copilului în vederea acumulării cunoștințelor, prin utilizarea
repetată. Acestea au fost create ca răspuns la nevoile individuale de dezvoltare ale copilului:

- sunt secvenționate cu atenție pentru a demonstra copilului fiecare etapă în parte și pentru a-i da posibilitatea să simtă
succesul sau eroarea;
- apelează la simțurile copilului, iar trecerea de la concret la abstract se realizează progresiv;
- facilitează eliminarea dificultăților determinate de conceptul tradițional “trebuie învățat”
- furnizează un control al erorilor;
- accentuează realitatea.
Lecția după metoda Montessori
Lecția este centrată pe atenție. Dacă un obiect corespunde dorințelor copilului și reprezintă ceva care să-l satisfacă,
atunci îl antrenează într-o activitate prelungită. Alte caracteristici importante sunt reprezentate de simplitate și
obiectivitate, ceea ce înseamnă că personalitatea profesorului dispare, rămânând în lumină numai obiectul asupra
căruia copilul își concentrează atenția.
Tehnica lecțiilor:
Prima perioada: inițierea lecțiilor
1. Trezirea atenției: profesorul îi oferă copilului obiectul cu un interes viu, căutând să-i atragă atenția.
2. Izolarea obiectului: atenția copilului trebuie să fie izolată de tot ce este străin de obiectul lecției.
3. Executarea cu exactitate: ajutorul pe care profesorul trebuie să îl dea copilului constă în a-i prezenta acestuia
materialul și în a-i arăta cum se folosește, efectuând exercițiul frontal.

4. Impiedicarea utilizării greșite a materialului: Profesorul va opri exercițiul doar în cazul în care materialul este folosit în
așa fel încât nu servește dezvoltării intelectuale a copilului.
5. Repetarea activității utile: dacă un copil aduce modificări benefice în modalitatea de folosire a materialului, profesorul
îl va sprijini să facă încercări și să experimenteze, fară a-i întrerupe activitatea și fară a-i corecta micile erori.
6. Încheierea în ordine a exercițiilor: după încheierea activității cu un material, copilul trebuie să-l ducă la locul său, în
așa fel încât toate lucrurile să fie puse iar în ordine desăvârșită.
Perioada a doua: lecția în trei timpi
Primul timp: asocierea percepției senzoriale cu numele.
Profesorul va propune întâi substantivele și adjectivele necesare, fară să adauge altceva, cu voce tare și pronunțate
răspicat, încât diferitele sunete să fie percepute de copil distinct și clar.
Lecțiile de denumire constau în provocarea asocierii numelui cu obiectul sau cu ideea abstractă pe care o reprezintă
acel nume. Obiectul și numele trebuie să impresioneze constiința copilului, de aceea este necesar să nu se pronunțe
nici un alt cuvânt în afară de numele respective.
Al doilea timp: recunoașterea obiectului care corespunde numelui.
Profesorul trebuie să verifice dacă numele a fost asociat corect cu obiectul în conștiința copilului. Pentru aceasta se va
lăsa timpul necesar între lecție și verificare, păstrându-se liniștea pentru câteva clipe. Apoi, copilul va fi întrebat încet și
pronunțând cu mare claritate numai substantivul sau adjectivul învățat (ex. “Ce este neted?”). Copilul va arăta obiectul,
iar profesorul va știi că asocierea s-a realizat corect.
Timpul al treilea: amintirea cuvântului care corespunde obiectului
Este o verificare rapidă a lecției, profesorul întrebând copilul “Cum este aceasta?” – iar dacă copilul este apt să
răspundă, el va spune cuvântul care trebuie: “Este neted.”

În concluzie, folosind la clasă metoda Montessori, atenția este centrată pe nevoile elevilor, sprijinindu-i să
desfășoare diverse activități în mod independent și în ritm propriu.
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Criterii de alegere a manualelor și auxiliarelor școlare
Autor prof. Dobrescu Oana Silvia

Pe lângă alegerea auxiliarelor, alegerea manualelor este o altă misiune dificilă a cadrelor didactice. De aceea, este
important ca învățătorii și profesorii să țină cont de un set clar de criterii atunci când optează pentru o anumită lucrare,
dat fiind că manualul este principalul instrument educațional pentru elevi.
Manualele alternative susţin creativitatea şi iniţiativa elevilor, contribuind şi la individualizarea învăţării. Întregul proces
instructiv-educativ este astfel conceput şi desfăşurat astfel încât tinerii să ajungă la capacitatea de a desfăşura o
activitate profesională, şi de a se integra în societate.
Ȋn manualele moderne informaţiile sunt prezentate astfel încât permit interpretări alternative şi deschise,
informaţiile constituind un mijloc pentru formarea unor competenţe, valori şi atitudini.Aceste manuale oferă un mod de
învăţare care presupune înţelegerea şi explicarea.

Manualele alternative nu sunt o realitate nouă în România, ele existând şi în perioada interbelică. Reflectând programa
şcolară care prevede ceea ce este comun pentru toţi elevii, manualele alternative asigură egalitatea şanselor. Pe de
altă parte, manualele alternative răspund nevoilor diferite ale elevilor şi profesorilor, căci nici profesorii nu sunt identici şi
nici elevii.
CRITERII:
Conformitatea manualului cu programa şcolară în vigoare
Caracterul nediscriminativ al manualului
Calitatea conţinutului ştiinţific al manualului
Rigoarea, corectitudinea ştiinţifică a conţinutului manualului
Abordarea conţinutului manualului în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a elevilor
Calitatea relaţiilor logice/specifice între conţinuturile manualului
Calitatea relaţiilor intra- şi interdisciplinare din conţinutul manualului
Calitatea ilustraţiilor şi a tehnoredactării
Adecvarea ilustraţiilor şi a tehnoredactării la conţinutul manualului
Corectitudinea tehnoredactării
Claritatea ilustraţiilor, armonia şi realismul cromatic al întregului manual
Calitatea impactului ilustraţiilor asupra elevilor
Calitatea echilibrului text-ilustraţie
Calitatea contribuţiei manualului la organizarea şi conducerea procesului de învăţare
Calitatea valorificării, în conţinutul manualului, a obiectivelor de referinţă sau a competenţelor specific
prevăzute de programa şcolară

In manualele moderne informaţiile sunt prezentate astfel încât permit interpretări alternative şi deschise, informaţiile
constituind un mijloc pentru formarea unor competenţe, valori şi atitudini. Aceste manuale oferă un mod de învăţare
care presupune înţelegerea şi explicarea.
Alături de manualele clasice și cele alternative, ceea ce se folosește de fapt în școli sunt auxiliare
didactice care vin sub diferite forme:
- culegeri de exerciții și probleme
- caiete de lucru individual
- caiete de lucru în echipă
- ghiduri de pregatire
- fișe
- sinteze
- teste pentru performanță
- antologii de lecturi suplimentare
- scheme recapitulative și teste de evaluare
- atlase și enciclopedii

Rolul lor este esențial întrucât sunt strâns legate de programa școlară urmărită de manuale și oferă o completare
dinamică a acestora. Deși nu au caracter obligatoriu, lista de auxiliare școlare este stabilită la începutul fiecărui an de
cadrul didactic care le-a selectat atât în baza unor criterii generale, cât și în baza unora specifice în funcție de nivelul
fiecărei clase și de performanțele elevilor.
Asigură asimilarea competențelor cheie urmărite de programele școlare. În centrul realizării acestor
programe se află fixarea noțiunilor de bază alături de dobândirea și/sau extinderea competențelor elevului - atât a celor
generale cât și a celor specifice unor domenii/ discipline
Auxiliarele școlare pot fi utilizate atât în clasă cât și pentru lucrul independent. Un avantaj major pe care îl
aduc auxiliarele școlare se referă la modul în care pot fi folosite: atât sub îndrumarea unui profesor (la clasă sau în
sesiunile de lucru suplimentar), cât și pentru studiu individual (acasă).
Sunt în sincron cu programa școlară. Faptul că urmăresc pas cu pas programa școlară și abordările din
manuale fac din auxilarele școlare de tipul caietelor de lucru (individual sau în echipă) sau culegerilor de probleme și
exerciții, materiale didactice perfect adaptate nevoilor de învățare și evaluare.
Stimulează gândirea interdisciplinară și învățarea activă. Prin abordările dinamice ș variate cu care vin,
auxiliarele școlare creează avantajul unei învățări active, creative și stimulează relaționarea cu alte domenii ale
cunoașterii și conectarea noțiunilor la realitatea înconjurătoare.
Completează sau reformulează o abordardare
formală pentru un context specific. Manualele școlare au un spațiu limitat de expunere a informației educaționale. Prin
aceste materiale didactice auxiliare se reușește crearea unui tablou complet pentru un manual sau, dimpotrivă, propun
o abordare alternativă și mai bine adaptată specificității unui grup de elevi.
Stimulează interacțiunea între elevi. Prin activitățile și jocurile de echipă, aceste materiale didactice pun
accentul pe colaborarea dintre elevi și urmărirea unor obiective la nivel de grup.

Propun abordări de învățare personalizată. Învățarea se produce diferit de la un elev la altul. Conceperea
unor manuale școlare care să surprindă aceste specificități ar fi practic imposibilă. De aceea, abordarea propusă de
auxiliarele școlare vine ca o completare eficientă pentru dobândirea noțiunilor și creșterea performanței. Accentul
acestor materiale auxiliare cade pe autoorganizarea procesului de învățare și identificarea propriilor interese și
obiective de cunoaștere.
Asigură asimilarea de noțiuni pe termen lung. Auxiliarele pun elevul în situația de a aplica aceleași noțiuni
în contexte variate și de complexitate diferită.
Încurajează conectarea noțiunilor la realitate - prin migrarea către contexte mai complexe și raportări la
propriile experiențe.
Sunt concepute pentru stiluri diferite de învățare - plecând de la premisa că fiecare elev dispune de
resurse diferite de inteligență și capacități variate de învățare.

Toate criteriile sunt foarte importante și sunt îndeplinite de manualele care sunt recomandate în școli. In momentul în
care un profesor consultă catalogul de manuale școlare pentru un an, este foarte important să verifice și site-ul
ministerului precum și toate informațiile aferente astfel încât să identifice indicatorii pentru cele mai bune manuale.
Toate criteriile sunt importante, iar manualele care sunt aprobate acumulează toate calitățile care sunt impuse de
criteriile de baza ale manualelor astfel încât să poată obține punctaj maxim.
.

Profesorul care alege manualul trebuie doar să identifice și să urmărească manualul care vine cu cel mai mare punctaj
în funcție de cele mai importante criterii, pentru clasa în care va fi folosit. Manualele nu ar trebui văzute ca simple
instrumente de lucru, pentru că sunt cărți importante, fără de care elevul nu ar putea să învețe în mod corespunzător o
materie nouă sau să acumuleze noi informații pentru o disciplină deja cunoscută.
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Învățarea prin descoperire
Autor prof. Sîrbu Elena Laura

Jerome Bruner, psiholog american , a evidențiat învățarea prin descoperire ca fiind metoda de învățare prin
investigație. Aceasta îi încurajează pe elevi să descopere noile informații apelând la cunoștințele și experiențele
anterioare. Este o modalitate eficientă pentru a trezi motivația intrinsecă pentru învățare a copiilor.
Este o strategie complexă de predare-învățare care oferă posibilitatea ca elevii să dobândească cunoștințele prin
efort personal. Metoda descoperirii asigură dezvoltarea puternică a capacităților intelectuale și profesionale, îndeosebi
imaginația și gândirea creatoare, accentuând caracterul activ-participativ, formativ-aplicativ și creativ al învățării.Fiecare
copil poate găsi mijloace de rezolvare a unei sarcini,în funcție de informația specifică pe care o deține, de experiența
proprie,manifestându-și astfel originalitatea,componenta principala a personalității.
Învățarea prin descoperire elimină aceste neajunsuri,dat fiind faptul ca este o modalitate de a intra in posesia
adevarurilor prin demersuri proprii,în contact cu realitățile de cunoscut.
În clasele primare,învățarea prin descoperire este un mijloc de antrenament intelectual, în vederea efectuării de
experiențe științifice în anii urmatori.Freinet numește învățarea prin descoperire,”metoda experienței prin
incercare”,deoarece este o activitate de autoinstruire într-o ambianță empirică, determinata pedagogic. Îi ajută pe elevi
să se adapteze în mod independent la împrejurări noi.Ea constă într-o reuniune de procedee ce raspund
imperativelor:”priveste,cerceteaza,înțelege”. Dezvoltă spiritul de inițiativă și independență, spiritul critic, spiritul de
răspundere, seriozitatea,flexibilitatea intelectuală.Acest tip de cunoaștere prezintă avantajul ca orientarea spre direcția
de rezolvare și de îndeplinire a sarcinii de cunoaștere se face când elevii au în vedere ansamblul operațiilor și devin
conștienți de scopul urmărit și de mijloacele folosite.Acest fapt contribuie la dezvoltarea și formarea gândirii și a
capacității de sinteză.
Spre exemplu, la matematică putem discuta despre descoperirea pe cale inductivă, care urmărește formarea
schemelor operatorii.

În exercițiul de tipul 14+ 3 și 14 – 3, se pot efectua trei acțiuni:
Descompunerea 14 + 3 = (10 + 4) + 3
Gruparea 10 + ( 4 + 3)
Operația 10 + 7 = 17
Etapele presupun:
•
Confruntarea cu situația problemă
•
Actul descoperirii
•
Comunicarea generalizărilor
•
Exersarea a ceea ce s-a descoperit
Folosind la clasă metoda descoperirii, se menţine trează atenţia elevilor, se obţin răspunsuri izvorâte din efortul lor
propriu, rod al gândirii personale şi nu numai o simplă reproducere din memorie a unor date. Aplicând această metodă,
se dă un caracter operaţional lecţiei care a dus la dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor, a deprinderilor de investigare.
Ţinând cont de relaţia între elevi şi profesor, există: descoperirea independentă (predomină activitatea independentă);
descoperirea dirijată; descoperire programată (cuprinde o succesiune standardizată de paşi). Din punct de vedere al
raţionamentului, descoperirea poate fi: inductivă (de la particular la general); deductivă (de la general la particular).
Important pentru realizarea unei învățări prin descoperire este necesitatea de a găsi o modalitate optimă de stimulare a
elevului pentru un efort de activitate independentă. Aceasta presupune un minim de dirijare din partea profesorului și un
maxim de ocazii de explorare și încercare oferite elevilor.Elevii pot efectua individual sau în colectiv cercetări.

Avantaje:
dezvoltarea capacităţii intelectuale, a iniţiativei şi inventivităţii, a încrederii în sine, în resursele proprii;
asigurarea trăiniciei cunoştinţelor;
stimularea interesului pentru învăţare şi cercetare,
Dezavantaje:
nevoia mai mare de timp comparativ cu alte metode ( expunerea, prelegerea etc. );
posibilitatea de formulări de concluzii pripite sau chiar inexacte;
tendinţa de extrapolare excesivă;
imposibilitatea utilizării ei în toate domeniile ( pentru învăţarea de cuvinte noi la limbile străine, a unor
denumiri la chimie, biologie sau geografie, a unor date istorice etc ).
Avantajele sunt însă mai numeroase faţă de aceste limite, ceea ce pledează pentru utilizarea pe scară largă a metodei
descoperirii. Cercetările au evidenţiat faptul că învăţarea prin descoperire dirijată trebuie să fie cât mai mult utilizată în
şcoală deoarece s-a constatat că favorizează dezvoltarea unor atitudini şi interese pozitive faţă de activitatea de
investigare ştiinţifică.
Învăţarea prin descoperire îi ajută pe elevi să-şi însuşească diferite moduri de rezolvare a problemelor, să-şi
structureze cunoştinţele pentru a le utiliza, îi ajută să înveţe ,,cum să înveţe,,. Robert Glaser consideră că metoda
învățării prin descoperirii cuprinde învățarea prin descoperire și educația prin descoperire. Învățarea prin descoperire se
realizează prin metoda inducției și metoda încercării și a erorii. Pedagogia inductivă pornește de la exemple multiple
spre concepte și reguli. Elevii ajung astfel singuri la descoperirea conceptelor. Descoperirea prin încercări și erori îi
lasă pe elevi să caute, să cerceteze. Nu este o modalitate de lucru cu o structură rigidă, ci se construiește organizat,
conștient.

Exemplu învăţarea prin descoperire a elementelor de geometrie
Raţionamentul inductiv prin care, pe baza observării şi analizării unor cazuri particulare, conduce la formularea unei
priorităţi generale şi este mai accesibil elevilor decât raţionamentul deductiv. El este şi mai captivant, mai atractiv.
Raţionamentul inductiv conduce la descoperirea (redescoperirea) pro¬prietăţilor, deducţia oferind doar
certitudinea acestora.
Cea mai eficientă modalitate de înţelegere a unui fapt geometric, a unei proprietăţi este deci descoperirea
acestora. Dacă elevul „descoperă" prin observarea figurilor o proprietate, desigur o va şi înţelege şi reţine mai uşor.
Având în vedere caracterul concret-intuitiv al gândirii elevilor, ei pot „descoperi" proprietăţile cel mai uşor prin
observarea unor exemple. Intuirea pe această bază conduce la satisfacţia înţelegerii propoziţiilor riguros ştiin¬ţifice,
antrenându-i pe elevi în procesul de învăţare.
Spre exemplificare: proprietatea diagonalelor pătratului de a avea lungi¬mile egale şi de a se înjumătăţi
este altfel înţeleasă dacă elevii o observă mai întâi concret pe o figură din hârtie - un pătrat cu diagonalele trasate diferit
colorate, elevii pliind hârtia după axele de simetrie formate de diago¬nale - vor observa că jumătăţile fiecărei diagonale
coincid prin suprapunere. Deci, elevii descoperă că cele două diagonale au lungimi egale şi se înjumătăţesc,
proprietate ce devine mai interesantă, mai profund înţeleasă prin acesta descoperire verificată direct.
Forme de activitate de învăţare şi practic-aplicative:
-exerciţii de identificare, diferenţiere şi numire a figurilor geometrice plane;
-exerciţii de identificare a figurilor geometrice plane pe corpuri geo¬metrice;
-exerciţii de identificare şi numire a elehfentelor constructive ale figu¬rilor geometrice plane;
-exerciţii de reprezentare a figurilor geometrice plane prin desen şi notarea acestora;
-exerciţii de determinare şi de reprezentare prin desen a diferitelor axe de simetrie ale unei figuri
geometrice plane;

Folosirea corectă a învăţării prin descoprire impune rezolvarea următoarelor operaţii:
a) selectarea noţiunilor, faptelor, fenomenelor, proceselor istorice care urmează a fi descoperite de elevi în funcţie de
obiectivele educaţionale, în concordanţă cu conţinutul de idei al lecţiei, în funcţie de particularităţile de vârstă ale
elevilor şi de cerinţele programei
b) formularea clară, concisă a sarcinilor;
c) stabilirea timpului de efectuare a sarcinilor de rezolvare;
d) distribuirea la elevi a surselor de investigaţie sau indicarea secvenţelor sau lecţiei din
manual necesare descoperirii;
e) desfăşurarea activităţii elevilor de descoperire ( individuală sau pe grupe );
f) îndrumarea, când este solicitat profesorul;
g) confruntarea şi evaluarea cunoştinţelor descoperite;
h) valorificarea investigaţiei prin integrarea informaţiilor descoperite de elevi în fondul general de cunoştinţe al lecţiei şi
al temei;
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Instruirea diferențiată în ciclul primar
Autor prof. Oana Alexandru

Fiecare om se naşte şi se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice, mai ales psihice,
deosebite, particulare care alcătuiesc individualitatea fiecăruia. Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor
particularităţi psihologice individuale ce deosebesc în mod evident, persoanele de altele, cât şi existenţa unor
particularităţi individuale relativ comune unor grupe de persoane. Din această perspectivă a apărut tratarea diferenţiată
a elevilor în raport cu particularităţile lor de vârstă şi individuale.
Deosebirile dintre copii sunt evidente, fiind legate de capacităţi individuale şi modalităţi de structurare pe plan mental
relativ constant, de aici rezultă necesitatea nuanţării formelor de muncă, a metodelor folosite, a ritmului de lucru, în
funcţie de capacitatea de asimilare dovedită de copil.
“Învăţătorul cu adevărat înzestrat este acela care îşi aduce clasa la stadiul în care să poată spune: Fie că sunt de faţă
ori nu, clasa îşi continuă activitatea. Grupul şi-a câştigat independenţa.” (Maria Montessori )
În condiţiile învăţământului activ, învăţătorului îi revin îndatoriri noi, complexe, referitoare la cunoaşterea evoluţiei
fiecărui copil şi la evaluarea sistematică a achiziţiilor acestuia. Constatând lacune în cunoştinţe sau în deprinderile unui
copil, el trebuie să-i organizeze procesul de învăţare astfel încât, bazându-se pe achiziţiile sale anterioare, să-i
completeze lipsurile. În acest context, greşelile pe care le face elevul vor constitui un indicator al demersurilor şi al
achiziţiilor sale, care îi permite învăţătorului să construiască programul de recuperare bazat pe sprijin individual şi
eficace. Numai astfel, fiecare elev, îşi va constitui, cu ajutorul învăţătorului propriul său itinerar de învăţare. Actul
didactic, în didactica sa, are caracter procesual, secvenţial şi poate fi reglat şi autoreglat în permanenţă. Evaluarea
vizează, deci, atât rezultatele învăţării elevilor, cât şi procesul însuşi, în continua sa desfăşurare.

Cunoaşterea cu precizie de către învăţător a obiectivelor urmărite de fiecare secvenţă, precum şi a competenţelor pe
care trebuie să le dobândească elevii prin parcurgerea conţinuturilor prevăzute de programele şcolare constituie o
condiţie esenţială pentru realizarea unui învăţământ eficient. Ea permite organizarea demersului didactic ca sistem de
relaţii între: obiectivele urmărite, conţinut de predare-învăţare, strategii (sarcini, situaţii de învăţare), evaluare, progres
şcolar al fiecărui elev.
Coordonatele principale care trebuie să jaloneze organizarea, desfăşurarea şi conţinutul activităţii diferenţiate cu elevii
în ciclul primar sunt:
1.
Activitatea diferenţiată cu elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului formativ ce vizează
dezvoltarea armonioasă a tuturor lanţurilor personalităţii.
2.
Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu întregul colectiv
al clasei.
3.
Obiectivele instructiv-educative ale activităţii diferenţiate cu elevii trebuie realizate în principiu în timpul
lecţiei.
4.
Activitatea diferenţiată trebuie să-i cuprindă pe toţi elevii clasei, atât pe cei care întâmpină dificultăţi, cât şi
pe cei cu posibilităţi deosebite, pentru ca folosindu-se metode şi procedee specifice particularităţilor individuale, să se
asigure stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al disponibilităţilor pe care le are fiecare.
5.
În tratarea diferenţiată a elevilor se va evita suprasolicitarea lor faţă de potenţialul psihic real.
6.
Conţinutul învăţământului este comun obligatoriu, diferenţiate sunt doar modalităţile şi formele de
predare-învăţare.
7.
În timpul activităţii diferenţiate se vor folosi în permaneţă metode şi procedee care antrenează în cel mai
înalt grad capacităţile lor intelectuale, trezesc şi menţin interesul faţă de obiectele şi fenomenele studiate, stimulează
atitudinea creatoare, solicită un efort acţional propriu, asigură o învăţare activă şi formativă.

8.
Diferenţierea activităţii în cadrul lecţiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibristă a activităţii frontale
cu activitatea individuală şi pe grupe de elevi.
9.
Diferenţierea activităţii cu elevii se realizează în toate momentele lecţiei. Volumul mereu în creştere al
cunoştinţelor ce trebuie însuşite de elevi şi capacitatea acestora de a le asimila satisfăcător crează un decalaj care
determină o acţiune de renovare a învăţământului pe mai multe planuri: obiective pedagogice şi conţinutul
învăţământului, structuri, organizare şi tehnologie didactică.
În practica şcolară tratarea diferenţiată a elevilor se poate face şi prin utilizarea unor game variate de muncă
independentă, atât în clasă, cât şi acasă. Procedeul este deosebit de eficace atunci când stabilirea unor teme pe
măsura elevilor se întemeiază pe o cunoaştere profundă a capacităţilor fiecărui elev şi, mai ales, pe evidenţa
dificultăţilor şi a greşelilor caracteristice pe care aceştia le-au întâmpinat ori le-au săvârşit în lucrările precedente,
fiindcă în funcţie de acestea se pot alege, fie temele comune pe care să le rezolve independent toţi elevii din clasă, fie
temele care să ajute grupele de nivel sau pe fiecare elev în parte să se dezvolte la nivelul posibilităţilor lui.
Notarea constatărilor şi observaţiilor, a măsurilor ce trebuie luate, constituie un fel de memento pentru învăţător de a
căuta necontenit metode, procedee şi mijloace prin care să elimine treptat deficienţele din pregătirea elevilor.
Învăţătorul are la îndemână o multitudine de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil.
Problema instruirii diferenţiate este de stringentă actualitate. Amploarea preocupărilor şi efervescenţa discuţiilor pe
această temă, precum şi interesul crescând pentru găsirea unor soluţii corespunzătoare sunt corelate cu intenţiile
factorilor decizionali, care încearcă să adapteze mai accentuat învăţământul la particularităţile psihofizice, individuale şi
de vârstă ale copiilor, în vederea dezvoltării depline a personalităţii acestora.

Din multitudinea factorilor care conduc la necesitatea realizării unei activităţi didactice diferenţiate, acelea care au
impus au fost deosebirile dintre copii de aceeaşi vârstă, supuşi unui proces comun de instruire, înţelegerea nevoii de a
nu uniformiza, ci de a oferi condiţii de afirmare a celor dotaţi cu înzestrări personale deosebite, ori cu ritmuri mai alerte
ori mai lente în acumulări. Ele privesc dimensionarea psihologică a personalităţii umane care se distinge printr-o sinteză
de dispoziţii, tendinţe biologice, înclinaţii înnăscute, pe de o parte, şi însuşiri formate în cursul vieţii şi activităţii, pe de
altă parte. Deosebirile individuale sunt o realitate, iar natura şi gradul lor de dezvoltare sunt de multe ori uşor sesizabile,
astfel că nu ne vom găsi niciodată în faţa omului în general, ci totdeauna în faţa unui om particular, a unui individ care,
de multe ori, se dovedeşte a fi o enigmă.
Cunoaşterea copilului în vederea tratării lui diferenţiate este un deziderat al învăţământului. Această cunoaştere se
realizează pe tot parcursul procesului instructiv educativ. "Omul este un mic univers" spunea Heraclit şi de aceea
trebuie să cunoaştem bine copilul şi prin misiunea pe care o avem să contribuim la evoluţia lui firească.
Acţiunea de diferenţiere a activităţilor cu elevii, trebuie stabilită orientând-o după acele aspecte care influenţează mai
puternic randamentul acestora. Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie să se facă în funcţie de "capacitatea de
învăţare" sau de "însuşire" a informaţiilor (receptivitate la învăţare). Orice acţiune de diferenţiere a instruirii trebuie să
pornească de la sesizarea trăsăturilor comune, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri manifestate pe mai multe
planuri : tip dominant al proceselor nervoase superioare, dezvoltare intelectuală, capacitate de învăţare, ritm de lucru,
interes, înclinaţii.
Depistarea acestor trăsături care îi diferenţiază pe elevi, stabilirea rolului fiecăreia în definirea comportamentului care
conduce la obţinerea performanţelor, reprezintă operaţia iniţială, premisa oricărei acţiuni de tratare diferenţiată a elevilor
din ciclul primar.
Caracteristica acţiunii de diferenţiere în planul organizării şi desfăşurării activităţii didactice o constituie nuanţarea
modalităţilor de lucru, evitându-se separarea cu caracter permanent a copiilor capabili de un randament ridicat, de copiii
lenţi. Totodată, aceasta implică îmbinarea raţională, echilibrată, a activităţii frontale cu întreaga clasă şi a activităţilor pe
grupuri ori individuale, adaptate particularităţilor acestora.

Abordând stilul tratării diferenţiate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în schimbare, în care dascălii pot dovedi că
apreciază pe fiecare dintre elevi şi pe toţi elevii.
Tratarea diferenţiată este o premisă a prevenirii eşecului şcolar şi reprezintă garanţia obţinerii unor rezultate deosebite
în munca institutorilor.
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Învățarea prin cooperare în ciclul primar
Autor prof. Ionescu Mădălina Elena

Învăţarea prin cooperare este o tehnică cu aplicabilitate crescută în grupurile mici de școlari, aceasta favorizând
creșterea performanțelor proprii ale individului dar și ale celorlalți membrii ai grupului.
Până acum, profesorul era considerat principala sursă de informaţii pentru o anumită disciplină. Datorită democratizării
accesului la cunoştinţe, acest rol al profesorului se reduce dramatic, el devenind un organizator, o călăuză a învăţării,
oferind elevilor, în locul tradiţionalei “transmiteri de cunoştinţe”, veritabile “experienţe de învăţare”. Acest lucru se poate
realiza însă, doar într-o şcoală incluzivă, cea care poate răspunde unei mari diversităţi de copii, o şcoală în care toţi
participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi.
Printre elementele de bază ale învăţării prin cooperare se numără:
1. Interdependenţa pozitivă
Elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit sarcina grupului. Profesorii pot structura această
interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune, recompense commune, resurse comun, roluri distribuite.
2. Interacţiunea directă
Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile. Ei explică ceea ce ştiu celorlalţi, discută,
se învaţă unii pe alţii. Profesorul aranjează grupurile în aşa fel încât elevii să stea unii lângă alţii şi să discute fiecare
aspect al temei pe care o au de rezolvat.
3. Răspunderea individuală
Se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev şi rezultatul i se comunică atât lui, cât şi grupului. Profesorul poate
scoate în evidenţă răspunderea individuală, alegând, pentru test, elevii din doi în doi sau alegând, la întâmplare, un
membru al grupului pentru a da un răspuns.
4. Deprinderi interpersonale şi de grup
Grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţiona dacă elevii nu au şi nu folosesc anumite deprinderi sociale absolut
necesare. Elevii trebuie învăţaţi aceste deprinderi la fel cum sunt învăţaţi orice altceva. Ele includ conducerea, luarea
deciziilor, clădirea încrederii, comunicarea. managementul conflictelor.

5. Procesare în grup
Grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile şi pentru a menţine relaţii
eficiente de muncă între membrii lor. Profesorii creează condiţiile necesare acestei procesări prin sarcini ca:
a) Enumeraţi cel puţin trei acţiuni ale membrilor care au condus la succesul grupului;
b) Enumeraţi cel puţin o acţiune care ar putea spori succesul grupului mâine.
Profesorul monitorizează, în permanenţă, învăţarea grupurilor şi le dă feedback, lor şi întregii clase, despre cum
lucrează.
6. Principii călăuzitoare
Copiii vor ajunge să gândească mai bine numai dacă li se oferă ocazii numeroase de a exersa metodele de gândire
care le sunt prezentate. Trebuie să ne concentrăm pe câteva strategii de gândire care sunt foarte utile şi uşor de
transferat de la un domeniu la altul, astfel încât elevii să le poată folosi în mod regulat.
7. Rolurile elevilor
În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă elevii pot fi orientate spre sarcina de lucru sau spre menţinerea
grupului sau spre ambele.Pentru că elevii trebuie să se deprindă cu ambele categorii, uneori profesorul poate distribui
roluri specifice
Dacă, până nu de mult, şcoala românească promova competiţia şi individualismul, încurajând reuşita personală, acum,
în contextul unui învăţământ orientat spre „modernitate”, ea şi-a schimbat strategia şi abordează ideea cooperării prin:
simularea interacţiunii dintre copii;
depunerea unui efort sporit de către copii în procesul de învăţare;
generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie;
dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi;
dezvoltarea gândirii critice.

Beneficiile învățării prin cooperare sunt multiple. Investigații științifice asupra învățării prin cooperare au condus la idea
că aceasta poate asigura un cadru social în care elevii au sentimentul siguranței și în care până și elevii mai puțini
activi sunt capabili să-și aducă propria contribuție.
Învățarea prin cooperare îi incurajeaza pe elevi: să colaboreze la analizarea unei probleme sau a unei tematici, să
clarifice și să dezvolte afirmațiile lor pentru a răspunde întrebărilor și criticilor colegilor, să-și dezvolte capacitatea de
exprimare pentru a realiza o comunicare eficientă a ideilor, să combată constructiv ideilor colegilor.
Învățarea prin cooperare ameliorează considerabil motivația învățării, stimulând elevilor interesul pentru succesul
grupului din care fac parte, favorizează relații interpersonal pozitive, permite diminuarea anxietății sși cresterea
încrederii în forțele proprii.
Metode de învățare prin cooperare
Mozaicul
Pasul 1: Se formează grupuri cooperative și li se dă materialul de lucru
În cadrul fiecărui grup cooperativ, membrilor li se dă un alt material pe care să-l învețe și să-l prezinte celorlalți
(de exemplu, primul primește prima pagină, al doilea pagina a doua).
Pasul 2: Grupurile de experți studiază și își pregătesc prezentările
Grupurile de experti se formează din elevii care au pregătit același material. Expertii studiază materialul
împreună și găsesc modalități eficiente de predare a materialului și de verificare a înțelegerii de către colegii din grupul
cooperativ.
Pasul 3: Elevii se întorc în grupurile cooperative pentru a preda și a verifica
Fiecare elev se intoarce la grupul său și fiecare membru al acestui grup își va prezenta materialul în fața
celorlalți. Obiectivul echipei este ca toți membrii să învețe tot materialul prezentat.

Pasul 4: Răspunderea individuală și de grup
Grupurile sunt responsabile de însușirea întregului material de către toți membrii. Elevilor li se poate cere să
demonstreze ce au învățat în mai multe feluri: un test, răspunsuri orale la întrebări, prezentarea materialului predat de
colegi.
Pe tema mozaicului pot exista numeroase variațiuni.
Turul galeriei
1.
În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa
într-un produs (diagrama, de exemplu), pe cat posibil pretându-se la abordari variate.
2.
Produsele sunt expuse pe pereții clasei.
3.
La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina și a discuta fiecare produs. Iși iau notițe
și pot face comentarii pe hârtiile expuse.
4.
Dupa turul galeriei, grupurile își reexaminează propriile produse prin comparație cu celelalte și citesc comentariile
făcute pe produsul lor
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Idei de amenajare a mediului școlar la clasa pregătitoare
Autor prof. Corina Cernea

Sala de clasă are un rol deosebit de important în desfășurarea orelor de curs, iar aspecte precum mobilierul,
dimensiunile încăperii și designul reprezintă elemente cheie pentru a stimula învățarea și creativitatea. Studiile arată că
decorarea sălii de clasă poate influența progresul elevului cu până la 16%, în timp ce îngrămădirea prea multor stimuli
vizuali afectează memoria și capacitatea de concentrare. Soluția este una de mijloc, în care elevii își pun amprenta
asupra decorațiunilor pentru pereți, dulăpioarelor și chiar plantelor din clasă.
Clasa trebuie să fie amenajată astfel încât să fie percepută de școlari ca fiind un mediu deschis,
prietenos și stimulativ. Încăperea trebuie să îi provoace să își dorească să exploreze universul uimitor al cunoașterii,
să se implice activ și să învețe într-un mediu vizual și relaxant, în același timp.
Pentru a amenaja o sală de clasă, este indicat să ții cont de următoarele:
●
Sala de clasa ar trebui să includă spații de depozitare pentru cărți, lucrări ale copiilor, zonă de relaxare pentru
lectură.
● În clasa prietenoasă predomină culorile calde și desene ale copiilor pe pereți, în timp ce într-o clasă serioasă,
obiectele de decor sunt minime și includ mai ales postere cu noile proiecte ale săptămânii;
●
Așezarea clasică a
băncilor, pe rânduri reduce posibilitatea de dialog, în timp ce gruparea băncilor și, în consecință, a elevilor, faciliteaza
colaborarea. Trebuie să avem grijă ca biroul, rafturile de cărti și obiectele de papetărie să nu stea în calea băncilor
elevilor. Bineînțeles că mobilierul pentru clasa pregătitoare trebuie să fie adecvat vârstei și să poată fi ajustabil.

Așezarea catedrei în față face ca profesorul să devină persoana autoritară; pe de altă parte, așezarea sa în spatele
clasei poate avea un efect opus; ca soluție de mijloc, putem opta pentru așezarea biroului pe partea laterală - astfel,
profesorul poate fi vizibil elevilor, fără a-i intimida;
● De asemenea trebuie să alegem decorațiunile în funcție de vârsta elevilor - copiii din clasa pregătitoare au nevoie
de energie, culoare și un mediu prietenos și sigur. Regulile clasei trebuie să conțină desene reprezentative, din care să
reiasă exact cee ace trebuie să respecte, fiindcă ei nu știu încă să citească. Desenele trebuie să fie adecvate,
interesante, să îi atragă.

Elementele cheie într-o clasă pregătitoare:
O sală de clasă ideală are următoarele elemente:
● Zona de lectură ( ar trebui să existe în fiecare clasă o zonă special amenajată cu o mica bibliotecă, un covoraș sau
pernuțe pe care elevii din clasa pregătitoare s-ar putea relaxa și răsfoi cărți adecvate vârstei lor);
●
Resurse de autocunoaștere - de exemplu o oglindă, o scară pentru înălțime, pentru ca cei mici să se măsoare
singuri;
● Mascota clasei - este bine să fie aleasă alături de copii ( poate fi o bufniță amuzantă, un castor, un ursulet-om de
știință și altele);
● Regulile clasei pe înțelesul copiilor - clasa ar trebui să aibă o tablă sau un panou special creat pe care să fie vizibile
regulile. Acestea pot fi în aceeasi culoare sau ton cu restul decorațiunilor;
● Responsabilitățile fiecăruia - școala poate fi și un loc în care cel mic învață ce înseamnă să ai atribuții. Fiecare copil
primește o sarcină simplă, de exemplu, să ude florile, să șteargă tabla, să facă prezența sau să mențină ordinea din
colțul de lectură. Aceste sarcini pot fi schimbate prin rotație la fiecare 1-2 luni;
● Calendarul zilelor de naștere;
●
Dulapuri deschise - le poți așeza pe peretele opus ferestrelor. Aici pot sta resursele necesare (acuarele, rigla,
compasul, glob geografic, abac, bețișoare etc.) pentru artă, matematică, muzică;
● Stativ pentru cărți – minibibliotecă;
● Tabla interactivă;
● Panou pentru afișarea lucrărilor și a proiectelor elevilor ;
● Raft pentru diverse - aici pot sta creioane, ascuțitori, bandă adezivă, markere, servetele sau pahare. Dacă elevii vor
avea nevoie, nu vor mai trebui să te întrebe ci își vor lua singuri.

În contextul actual al pandemiei de Covid, ar trebui să existe în sala de clasă, afișate și regulile de igienă:
-spălarea mâinilor cu apă și săpun;
-păstrarea distanței;
-purtarea corectă a măștii de protecție;
-folosirea dezinfectantului;
-evitarea strângerilor de mână (sau alte gesturi care presupun contact fizic);
-utilizarea exclusivă a obiectelor personale;
-utilizarea batistei sau a pliului cotului în caz de strănut/tuse.

Integrarea materialului didactic natural în activitate optimizeazã comunicarea educaţionalã dintre educator şi elev.
Valoarea sa pedagogicã rezultã din implicaţiile pe care le are asupra transmiterii şi asimilãrii mesajelor didactice, al
efectului pe care îl au în realizarea obiectivelor lecţiei, a contribuţiei în formarea unor aptitudini şi deprinderi intelectuale.
În acest sens, utilizarea materialului didactic natural, cum ar fi fructele şi legumele de toamnã, s-a dovedit
extrem de eficientã în abordarea conţinuturilor disciplinelor clasei pregãtitoare. Abundenţa acestor roade ale toamnei
permite organizarea într-o manierã atractivã a lecţiilor de la începutul clasei pregãtitoare. Spre exemplificare, la
Comunicare în limba românã, fructele şi legumele pot fi un material didactic util pentru a forma deprinderi de despãrţire
a cuvintelor în silabe, de sesizare a poziţiei sunetului în cuvinte, pentru alcãtuirea de propoziţii, pentru a identifica
acţiuni şi însuşiri, pentru a crea poveşti ori jocuri de rol. La Matematicã şi explorarea mediului, cu ajutorul fructelor şi
legumelor se pot achiziţiona cunoştinţe legate de orientarea spaţialã: sus/jos, stânga/dreapta, interior/exterior, legate de
culoare şi formã, pot fi înţelese mai uşor noţiunile de mulţime şi numãr, se pot face numãrãri, comparãri. De asemeni,
prin observarea şi manipularea fructelor şi legumelor se formeazã reprezentãri sugestive şi puternice, utile în viaţa
socialã. Copiii invaţã despre alcãtuirea plantelor, despre importanţa fructelor şi legumelor în alimentaţie şi pentru
sãnãtate, discutã despre modul de preparare, despre mediul de viaţã al acestora. De asemeni, cu real succes, fructele
şi legumele pot fi utilizate ca material didactic în lecţiile despre Simţuri şi organele de simţ, deoarece observarea,
mirosirea, gustarea şi pipãirea lor contribuie din plin la exersarea acestor simţuri, la sesizarea diferenţelor şi
asemãnãrilor, motiveazã învãţarea, contribuie efectiv la transmiterea şi asimilarea de cunoştinţe. În concluzie, sala de
clasă influentează starea de spirit a elevilor, interacțiunile dintre aceștia, dar și procesul descoperiririi informațiilor. De
aceea este importantă amenajarea sa cu atentie, astfel încât să fie luminoasă, să stimuleze gândirea și creativitatea, să
fie un aliat al educației și să conțină material didactic destul de variat și adecvat.
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Importanța proiectului tematic în procesul de învățare
Autor prof. Măriuca Cocora

„ Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne
permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori)
,,Nu există deloc lucruri mari, nici lucruri mărunte. Există altceva. Altceva înseamnă ceea ce-mi place şi ceea ce
fac.”
(Jacque Prevert)
Învăţământul preşcolar ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar, urmăreşte să-i permită fiecărui copil
să crească şi să se dezvolte în propriul ritm. Proiectul tematic este activitatea cel mai pregnant centrată pe elev, este
un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă prin care se urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri
cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile practic.
Metoda proiect este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală (“learning by
doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei verbaliste şi livreşti, învăţarea prin realizarea de
proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute
cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire.
„A învăţa făcând” – devine din ce în ce mai mult unul dintre principiile de bază ale învăţământului contemporan.
Aristotel spunea că „ceea ce urmează să facem după ce am învăţat, învăţăm numai făcând”. Metoda proiectului tematic
presupune o abordare transdisciplinară a unei teme bine stabilite în raport cu cerinţele programelor şcolare, cu
capacităţile intelectuale implicate, dar şi cu interesele şi abilităţile practice ale copiilor, fiind o formă de evaluare
motivantă pentru ei, chiar dacă volumul de muncă este sporit. Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui
proiect tematic asigură o învăţare activă, reflectând interesele şi experienţa copiilor şi au finalităţi reale. În cadrul lor,
copilul îşi concentreză atenţia şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de a-şi personaliza cunoştinţele
dobândite prin mijloace artistice: creaţii „literare”,postere educative, afişe, desene, albume, jocuri, produse practice.
Este o metodă complexă, care necesită o perioadă mare de timp (una sau mai multe săptămâni) şi care se poate
realiza individual şi în grup, aducând, astfel, mai multe beneficii.

O temă este o idee, dar şi o posibilitate de a-i ajuta pe elevi să înveţe prin acţiune practică, cu finalitate reală, în care ei
îmbină acţiunile de culegere a informaţiilor cu cele de participare la o alta, concretă, aplicativă pe o temă.
Elaborarea proiectelor tematice ne impune o largă varietate a surselor de informare, dar şi un dialog cu
elevii în care, ascultându-i, punându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ce ar dori să ştie, descoperim ce îi interesează
şi putem să organizăm conţinuturile într-un plan logic de învăţare.
Importantă în derularea acestei metode a proiectelor este implicarea mai mare a părinţilor în activitatea
propriilor copii („persoane-resursă”), ducând la o mai bună cunoaştere a activităţii din şcoală, dar şi la cunoaşterea mai
profundă, mai realistă a copiilor lor, consolidându-se punţile afective şi de comunicare între aceştia.
Învăţătorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, un sfătuitor (consilier) al
învăţării. Învăţătorul provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi
sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare.
Proiectul este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte integrarea noilor
informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile în practic, o comunitate de învăţare
în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi
acţiune practică în acelaşi timp.
Ideea realizării unui proiect izvorăşte din setea elevilor de a acumula tot mai multe informaţii referitoare la un anumit
subiect sau de a realiza legături între cunoştinţele asimilate prin intermediul diferitelor discipline de învăţământ într-o
anumită perioadă şcolară.
Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, reflectând
interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. Pentru ca scopul propus să aibă finalitate trebuie respectate
anumite principii democratice: “Cooperare, co-participare/Co-influenţă, negociere/ Luarea deciziilor în comun/
Coresponsabilitate/ Libertate, iniţiativă/ Respect şi toleranţă.”

Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter interdisciplinar şi permite abordarea subiectelor propuse din mai
multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului.
Această metodă modernă cuprinde trei faze (etape), după cum urmează:
- FAZA I SAU DEBUTUL PROIECTULUI ( preparatorie, de iniţiere atât pentru învăţător cât şi pentru elevi) care
constă în alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a competenţelor specifice predării integrate specifice temei
alese, analiza resurselor materiale, umane şi de timp necesare derulării proiectului tematic, conceperea hărţii
proiectului tematic de către învăţătoare în colaborare cu elevii, alcătuirea inventarului de probleme (ceea ce ştiu elevii
deja şi ceea ce nu ştiu şi ar trebui să afle despre această temă) , amenajarea spaţiului tematic, discuţii cu persoanele
implicate.
Sursa alegerii temei poate fi :
Elevii – când sunt familiarizaţi cu rutina derulării unui proiect;
Învăţătoarea – în perioada iniţială a familiarizării elevilor cu metoda proiectelor;
Învăţătoarea şi elevii;
Părinţii şi învăţătoarea;
Părinţii, învăţătoarea şi elevii.
- FAZA A II-A SAU CONŢINUTUL PROIECTULUI, care constă în activităţile practice ale elevilor (documentare,
investigare), stabilirea de roluri şi responsabilităţi, aranjarea spaţiului tematic, strategiile didactice utilizate în derularea
proiectului (resurse materiale, umane şi de timp, metode tradiţionale)- realizarea propriu-zisă a proiectului.
- FAZA A III-A SAU EVALUAREA TEMEI, care constă în evaluarea propriu-zisă a temei abordate pe o perioada de
timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri, dramatizări, portofolii cu lucrările elevilor,
machete, lucrări colective, albume şi CD-uri cu poze, probe orale, probe practice, probe scrise etc.

Indiferent de ce tip de învăţare promovează un proiect elevii au de rezolvat probleme şi situaţii diferite. Ei formulează
judecăţi de valoare în urma prelucrării datelor cunoscute ale problemei, combină ideile, îşi atribuie responsabilităţi,
relaţionează, îşi respectă limita capacităţilor individuale în cadrul grupului, fac analogii între diferite situaţii, activităţi
desfăşurate, participă cu interes la proiectarea secvenţelor de lecţie, fac transfer de cunoştinţe de la un proiect la altul,
de la o lecţie la alta.
Această metodă nouă are o viziune mai amplă asupra dezvoltării armonioase a personalităţii copilului, pune un
accent deosebit pe colaborarea dintre elevi – învăţătoare şi părinţi. Printr-un proiect tematic, părintele se transformă
într-un adevărat partener de lucru al propriului copil, având posibilitatea de a participa activ cu acesta la lecţiile ce se
desfăşoara la clasă. Părintele nu mai este un simplu spectator la lecţiile demonstrative susţinute de învăţătoare, ci un
“membru “ al clasei din care face parte copilul lui.
Ce evaluează cadrul didactic în timpul derulării proiectului şi la sfârşitul proiectului:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stilul de învăţare al elevilor, cât şi cum se implică;
Performantele individuale;
Strategiile individuale şi de grup în rezolvarea unor situaţii problemă;
Cuvinte si expresii noi însuşite ; Respectarea regulilor şi principiilor;
Implicarea directă în realizarea condiţiilor materiale necesare proiectului;
Strategia de soluţionare a cazurilor apărute;
Capacitatea de a adresa întrebări;
Corectitudinea , progresul răspunsurilor la întrebări;
Impactul aplicaţiilor practice asupra copiilor;
Capacitatea de înţelegere a noilor concepte, idei, noţiuni.
Modul de prezentare a produselor realizate;
Experienţa de viaţă a elevilor legată de subiect;

•
•
•
•
•

Cauza dificultăţilor întâmpinate;
Limitele şi avantajele proiectului;
Soluţiile originale găsite de elevi, care au condus la reuşita proiectului.
Capacitatea copiilor de a formula ipoteze, de a propune noi proiecte la” proiectul mamă”;
Calitatea surselor de informare.
Fiecare proiect generează noi idei pentru proiectul următor, convinge elevii că misterul este unul nou,
necunoscuta proiectului le creează situaţii concrete de investigare, dezbatere, prelucrare a informaţiilor, valorizare a
aptitudinilor.
Lucrul la proiect nu este o activitate individuală a cadrului didactic, ci un demers care antrenează o sumă de
parteneri şi colaboratori care contribuie realmente la atingerea ţintelor propuse.
Putem afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode atât pentru elevi, cât şi
cadrul didactic, chiar dacă implică un studiu individual susţinut, o pregătire meticuloasă şi serioasă în privinţa
documentării, o multitudine de materiale didactice, o imensă muncă de căutare a modalităţilor celor mai potrivite în
stabilirea inventarului de activităţi. Satisfacţiile sunt pe măsura efortului depus, căci ce poate fi mai mare prilej de
mulţumire pentru învăţător decât bucuria de a-şi vedea închegat colectivul clasei, de a-i înţelege mai bine pe elevi prin
prisma relaţiilor lor cu părinţii, de a constata că activitatea clasei a devenit mai interesantă şi mai stimulativă.
O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită”din punct de vedere psiho-social faţă de
celelalte.Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest context ci înseamnă mai bine pregatit
pentru viaţă ceea ce pentru şcoala românească ar trebui sa fie o finalitate importantă.

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este într-o permanentă schimbare, este complexă, iar aceştia trebuie
pregătiţi să înţeleagă şi să accepte modificările, să devină ei înşişi factori ai schimbării viitoare.De aceea, nu contează
cantitatea cunoştinţelor, ci competenţele psiho-sociale formate copiilor, capacitatea de luare a deciziilor, rezolvarea
situaţiilor problemă, gândirea creativă, empatia.
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