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Motricitatea grosieră şi importanţa acesteia
la preşcolari – Mădălina Floroiu
Motricitatea grosieră are o importanţă vitală în dezvoltarea integrală a copilului, deoarece implică acţiuni legate de
mişcările întregului corp: mers, alergare, sărituri, urcări, coborâri, iar spre deosebire de abilităţile motorii fine, care se referă la
acele activităţi pe care copilul trebuie să le facă cu mare precizie, abilităţile motorii grosiere includ mişcările muşchilor care
dezvoltă acţiuni precum plimbare, alergare sau sărituri.
Abilităţile motorii grosiere includ mişcările musculare ale picioarelor, braţelor, capului, abdomenului şi spatelui, dar implică
şi coordonarea ochi-mână şi capacitatea de echilibru. Dezvoltarea corectă a grupelor mari de muşchi va permite copilului să
poată ridica capul, să se târască, să se ridice în poziţia iniţială, să se întoarcă şi să-şi menţină echilibrul.
Dezvoltarea motricităţii grosiere are loc în diferite etape ale creşterii şi toate sunt esenţiale, dar cea mai importantă etapă
este aceea de la 1 la 5 ani, remarcându-se atunci când copilul începe să facă lucruri precum mersul pe cont propriu,
aplecarea, căţărarea, coborârea scărilor, etc. Ulterior, toate aceste abilităţi sunt întărite şi încep să se dezvolte altele, cum ar fi
alergarea, săriturile, echilibrul, astfel copilul obţine o autonomie mai mare.
În ceea ce priveşte motricitatea grosieră a copilului preşcolar, există câteva etape de dezvoltare împărţite pe categorii de
vârstă:
De la 2 la 3 ani – mersul este stabil, aleargă şi evită obstacolele; urcă scările singur;
De la 3 la 4 ani – mersul şi alergatul sunt foarte bine controlate, este capabil să îşi susţină echilibrul pe un picior, poate sări de
e obstacole stabile (de exemplu, scările),
De la 4 la 5 ani – se caţără cu uşurinţă, sare coarda, îşi poate menţine echilibrul pe bicicletă;
De la 5 ani – echilibrul intră în cea mai importantă fază şi se dobândeşte autonomia motorie deplină (poate executa aproape
orice mişcare fizică, în afară de cele care îi depăşesc forţa musculară).

Câteva sugestii de activităţi pentru consolidarea abilităţilor motorii grosiere:
În casă:
Dansul;
Tragerea/ împingerea jucăriilor de dimensiuni mari;
Traseu cu obstacole – putem crea un traseu cu obstacole folosind jucarii, cutii, perne, etc.
Mersul pe vârfuri;
Sărituri cu ambele picioare, aterizând în acelaşi loc;
Stai pe piciorul drept păstrându-ţi echilibrul, apoi pe stângul.
În aer liber:
Urcarea şi coborârea scărilor – cu susţinere de balustradă, apoi urcare-coborâre liberă;
Mersul pe bicicletă/ trotinetă;
Mersul pe o linie dreaptă, menţinându-şi echilibrul (de exemplu, pe bordură sau pe o linie trasată cu creta);
Sărituri cu coarda;
Joc cu mingea.
Abilităţile motorii grosiere încep să se dezvolte încă de la naştere, iar antrenarea muşchilor pentru mişcări specifice
necesită timp şi antrenament constant.
Dezvoltarea abilităţilor grosiere în etapa copilăriei stabileşte conexiuni între cele două emisfere cerebrale care generează
achiziţia de capacităţi precum: orientarea, lateralitatea, integrarea bilaterală, echilibrul şi coordonarea necesare explorării
mediului. De asemenea, este dovedit că poate influenţa încrederea în sine, stima de sine, dar şi autonomia şi
independenţa copiilor.
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“Importanța activităților senzoriale în dezvoltarea preșcolarului
și moduri de realizare a acestora” - Luciana Iscru
Din momentul venirii sale pe lume, copilul descoperă tot ceea ce îl inconjoară, cu ajutorul atingerii. Bebelușul se
liniștește atunci când este luat în brațe de către părinti şi când simte atingerea acestora, copiii ating tot ceea ce se află in
jurul lor, astfel decoperind lumea, adulții au nevoie de îmbrațișari, acesta fiind modul nostru, al oamenilor, de a ne
conecta cu mediul înconjurător.
Abilitățile senzorio-motorii se dezvoltă încă din primele zile de viață, uneori bebelușii se atașază de primele obiecte cu
care intră în contact ( o păturică, o jucărie de pluș, pernuță, etc). Mai apoi, acesta ia contact cu textura alimentelor, primul
instinct fiind de a atinge alimentele înainte de a le gusta. Este foarte important să îi oferim copilului ocazia de a explora și
a descoperi tot ce se află în jurul său, aceste activităţi fiind benefice pentru dezvoltarea motricitatii fine, grosiere, având
stransă legătură cu activitățile ce vor urma la grădiniță și la școală.
În cadrul preșcolarității este importantă dezvoltarea activitătilor senzoriale divese și utilizarea acestora în fiecare zi,
acestea ajutându-l mai apoi pe copil la formarea deprinderilor motrice de bază. În cadrul activităților desfășurate la
grădiniță, incercăm să realizăm stimularea senzorială prin activități în cadrul cărora folosim diferite materiale (pene,
frunze, scoici, făină, mălai, pietre, fructe și legume proaspete). Acest tip de activități, nu doar că sunt benefice pentru
copii, deoarece le dezvoltă imaginația, îi încurajează să descopere, să se joace, să fie inventivi, dar sunt și distractive
pentru aceștia, învățarea realizându-se într-un mod placut și interesant. Pentru a-l învăța pe cel mic cum să utilizeze
instrumentele de scris, putem începe prin a-i da acestuia un clește de rufe cu ajutorul căruia să prindă diverse obiecte
mici(pufuleți colorați, bucăți de hârtie etc).

Făcând acest tip de exerciții se dezvoltă coordonarea mână-ochi dar și motricitatea fină, acestuia fiindu-i mai
ușor să țină creionul atunci când începe să scrie, să își lege singur șireturile, să închidă sau să deschidă fermoarul.
Activitățile senzoriale sunt în strânsă legătură cu dezvoltarea abilităților cognitive, întrucât atunci când copilul
realizează o astfel de activitate, în creierul său se produc o serie de conexiuni importante, acesta se dezvoltă, îl
ajută să înțeleagă anumite efecte și cauze.
Încurajez desfăşurarea de activitati senzoriale cât mai diverse, întrucât copilul are nevoie să exploreze mediul
înconjurător şi lumea apropiată, acest lucru fiind benefic pentru dezvoltarea sa armonioasă, acestea putând
avea loc oriunde şi în orice moment al zilei.

Rolul activităților extrașcolare și extracurriculare în
dezvoltarea copiilor preșcolari – Corina Hagiu
Încă de la naştere copiii învaţă. Învaţă să descopere primele raze de lumină, primele sunete, primele emoţii, primele
zâmbete. Crescând îşi însuşesc anumite deprinderi şi descoperă pe altele, cum ar fi mersul, alergatul, rostirea cuvintelor.
Încă de mici, copiii ajung să descopere lumea înconjurătoare, să-şi facă prieteni, să acumuleze informații, să se
autodepășească. Școala modernă și noile pedagogii vin în întâmpinarea dezvoltării copilului contemporan prin
introducerea activităților extrașcolare și extracurriculare.
Modernizarea educației presupune îmbinarea activităților didactice cu activități extra, urmărind dezvoltarea creativității și
a imaginației preșcolarului. În cadrul activităților didactice din zilele noastre primează pregătirea copilului pentru
dezvoltarea academică, a sinelui personal și pentru autocunoaștere, independență și trezirea dorinței de autodezvoltare.
Fiind educatoare, rolul meu este de a-i forma pe copii din punct de vedere psihointelectual, motric, socio-afectiv, fizic, dar
și de a-i ajuta să-și însușească deprinderi pentru o mai bună integrare socială. Activitățile extrașcolare și extracurriculare au,
în primul rând, caracter interdisciplinar, încurajând, pe de o parte, dezvoltarea creativității copiilor și, pe de altă parte,
facilitând antrenarea și afirmarea tuturor copiilor; iar în al doilea rând, au rolul de a-i ajuta pe copiii să-și dezvolte
deprinderile însușite la clasă la un nivel superior.
Activitățile extrașcolare și extracurriculare vin asemenea unei completări a activităților didactice, sunt activități
complementare, de învățare, prin intermediul cărora se urmărește îmbogățirea informațiilor primite la activitățile didactice;
scopul activităților extracurriculare fiind de a antrena copiii în activități cât mai variate, care să-i ajute să devină ușor
adaptabili mediului social, să se cunoască mai bine și să se integreze în colectivitate.

Activitățile extrașcolare și extracurriculare sunt atractive, pline de entuaziasm și trezesc interesul copiilor. În cadrul
acestora sunt transmise și consolidate informații din mai multe domenii. Fiecare activitate desfășurată cu preșcolarii are
rolul de a le dezvolta inteligența, de a-i pune în situația de a se autodepăși, de a se dezvolta cultural; copiii se dezvoltă atât
artistic (creativitatea, imaginația, atitudinea, talentele), cognitiv (pot merge în vizită la muzee, pot desfășura activități în aer
liberă de cercetare), motric (pot face drumeții, participa la evenimente sportive), cât și emoțional (plecarea într-o excursie
sau tabără departe de părinți și de casă reprezintă o nouă treaptă de dezvoltare pentru micuțul preșcolar).
Un alt rol important al activităților extrașcolare și extracurriculare este de a-i ajuta pe copii să se cunoască mai bine între
ei, să formeze prietenii, să se descurce în situații limită, să devină independenți. De asemenea, acest tip de activitate oferă
șansa copiilor emotivi de a se evidenția, de a prinde curaj și a-și depăși propriile bariere, astfel ajungând să se integreze în
colectivitatea clasei și să obțină rezultate bune și la nivel academic.
Activitățile extrașcolare și extracurriculare reprezintă impulsul de care are nevoie societate pentru a susține dezvoltarea
noilor generații și pentru a le determina să fie sociale, empatice, pentru a favoriza relațiile dintre copii și pentru a-i ajuta să
se dezvolte căutând răspunsuri acolo unde sunt doar întrebări
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Rolul şi importanţa educaţiei pentru sănătate
în grădiniţă – Mariana Sâmbotin
“Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască , deși aproape toți se nasc cu ea.” Hipocrate
Un organism sănătos și o minte sănătoasă sunt condiții elementare în formarea personalității copiilor. Prin activitățile
desfășurate, grădinița urmărește pregătirea preșcolarilor pentru adaptarea unui stil de viață sănătos ce include:
familiarizarea si respectarea normelor de igienă personală, formarea unui obicei de a face mișcare, activități in aer liber,
importanța odihnei, alegerea unei alimentații echilibrate.
Sănătatea este definită ca stare de bine, fizica, mentală și socială a fiecărei persoane de aceea este foarte important a
învăța copilul de la o vârstă fragedă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă personală, să se obișnuiască cu un regim
rațional de alimentație. Comportamentele sănătoase sunt invățate de către copii prin observarea și imitarea adultului.
În contextul pandemic , Educația pentru sănătate este foarte importantă, formarea deprinderilor igienice începe in
familie unde copilul deprinde cel mai repede și mai ușor obiceiurile sănătoase de igienă personală apoi este completată in
grădiniță, iar mai târziu la școală. Procesul de insușire a regulilor igienice , precum și a normelor de protecție a vieții propii
și a celor din jurul nostru trebuie să pornească de la cunoașterea lor. În cadrul gradiniței, educatoarea este aceea care
trebuie să îl familiarizeze pe copil cu normele accesibile vârstei cu privire la regulile de igienă atat in ceea ce privește
igiena corporală cît și igiena alimentației și igiena mediului înconjurător.
Educația pentru sănătate se poate realiza prin toate categoriile de activități de învățare din grădinita, mijloacele cele mai
utilizate fiind: jocul , desenul, cântecele și poeziile, lecturi dupa imagini, activitățile senzoriale și practice, jocurile de rol.

În urma acestor activități, copiii trebuie să ajungă să dezvolte aptitudini, să-și insușească valori care să le
permită sa facă alegeri privind întreținerea și optimizarea stării de sănatate. Un rol foarte important în
dezvoltarea acestor aptitudini il au si rutinele si tranzițiile, acestea acoperind nevoile de baza ale copilului și
contribuie la formarea, exersarea și apoi consolidarea celor mai elementare deprinderi de igienă individuală si
colectivă.
Exemple de activități desfăsurate in cadrul grădiniței:
“Mâini curate, aduc sănătate” – activitate senzorială-demonstrativă
„Copii voinici cu dinți sănătoși” –machete dentare (periajul corect al dinților)
„În vizită la doctor” – joc de rol
„Alimentația si sănătatea”- lecturi dupa imagini /jocuri senzoriale.

Rolul jocurilor din grădiniță în dezvoltarea socioemoțională a preșcolarilor – Simona Stoica
„Spune-mi şi o să uit. Arată-mi şi poate n-o să-mi amintesc. Implică-mă şi o să înţeleg.” (proverb american)

Situațiile concrete, jocurile de rol, diversele povești, îl ajută pe preșcolar să cunoască lumea înconjurătoare , să se
integreze în societate, în relațiile cu colegii și adulții cu care interacționează. Perioada preșcolară este plină de schimbări,
intensă din punct de vedere social și emoțional, o perioadă de adaptări și achiziții în viața copilului când toate
manifestările lui sunt însoțite de emoții și sentimente, necesitând astfel o înțelegere aprofundată a acestora. Copiii
învața despre emoții și modul în care acestea pot fi gestionate corect, bineînțeles și prin interacțiunea cu diverse
contexte sociale (parteneriate, serbări etc.), capacitatea de a-și recunoaște principalele emoții (fericire, tristețe, furie,
rușine, frică, uimire, etc.). Se pune accent pe expresivitatea emoțională, pe identificarea unor soluții rezonabile pentru
conflictele cotidiene ale copiilor, pe dezvoltarea empatiei, a echilibrului, a comportamentului non-violent, a capacității
de autocontrol. S-a demonstrat științific că nu este suficient un IQ ridicat pentru a face față provocărilor de zi cu zi. Ca și
cadre didactice, nu trebuie să le dezvoltăm copiilor doar capacitățile intectuale ci, să punem accent și pe dezvoltarea
inteligenței sociale și emoționale.
Iată câteva activităţi de învăţare desfășurate în grădiniță, la grupă, prin care putem dezvolta latura emoţională a
preșcolarilor :
- Jocuri de rol: „De-a mama”, „La medic”, „La cinema”, „Ursulețul și emoțiile lui”, „Emoțiile din oglindă”; Jocuri de
creație : Tabloul emoțiilor”, “Copacul prieteniei” (recunoașterea corectă a emoțiilor, numirea unor situații în care au simțit
emoțiile respective), “Ladița cu emoții”;

- Povești terapeutice : „Căpșunica și Merișor au venit la grădiniță” (Descoperirea și respectarea regulilor,
facilitarea adaptării la mediul grădiniței), „Împărăția emoțiilor”; jocuri de mimă : „Fă și tu la fel ca mine” , Cum te
simți ...? etc. ,în care folosim expresiile faciale ale emoțiilor de bază, copiii se pot familiariza cu denumirea acestora:
tristețe, fericire, furie, frică, încantare. În toate etapele unei zile trebuie să îi încurajăm pe copii să utilizeze cuvinte și
expresii ce denumesc stări emoționale. Cănd observăm că un copil trăiește o emoție puternică, insistăm să explice
ceea ce simte : ”Cum te simți de ziua ta? ” sau ”Cum te simți când colegul îți vorbește urât?”. Copiii vor învăța astfel
că este normal să experimenteze diverse emoții și să vorbească despre ele.
Consider că orice părinte ar trebui la un moment dat să-și pună anumite întrebări, cum ar fi: Oare copilul meu știe
să își exprime sentimentele, să recunoască sentimentele celuilalt? Poate să diferențieze un sentiment, de o acțiune, un
eveniment, îl poate defini? Cum empatizează copilul meu și oare îl preocupă sentimentele celorlalți? Cum ar face el față
unui conflict sau cum l-ar rezolva? Nu contest importanța unui trai bun, unor condiții prielnice, favorabile dezvoltării,
creșterii și educației, dar oare nu uităm câteodată de importanța emoțiilor, trăirilor?
Primele enumerate ne oferă un sens vieții, ne aduc satisfacție însă, o privire mai atentă îndreptată către educația
emoțională, ne-ar face să realizăm cât este de valoros acel echilibru în familiile noaste, între copiii noștri și în
relațiile cu ei. Inteligența emoțională este cea care îl ajută pe preșcolar să se integreze, să comunice eficient, să
coopereze, să găsească soluții, să distingă binele de rău, să se descopere pe sine pentru a valorifica punctele tari și
pentru a îndrepta un comportament neadecvat.

Atingerea potenţialului maxim propriu al fiecărui copil
prin mediul educaţional – Corina Cenuşă
Caracteristica esentiala a fiintei umane si categorie pedagogica distincta, educabilitatea s-a bucurat de atentia
majoritatii cercetatorilor din domeniul stiintelor educatiei. Dezvoltarea are caracter ascendent, asemanator unei spirale,
cu stagnari si reveniri aparente, cu reînnoiri continue. Ca proces ascendent, dezvoltarea este rezultatul actiunii
contradictiilor ce se constituie mereu între capacitatile pe care le are la un moment dat individul si cerintele din ce în ce
mai complexe pe care le releva factorii materiali si socio-culturali cu care acesta este confruntat în devenirea sa.
Dezvoltarea psihica este rezultatul interactiunii factorilor externi si interni. Cei externi sunt constituiti din totalitatea
actiunilor si influentelor ce se exercita din exterior asupra formarii si dezvoltarii personalitatii umane. Acestia sunt mediul
si educatia. Factorii interni sunt constituiti din totalitatea conditiilor care mijlocesc si favorizeaza dezvoltarea psihica,
conditii care pot fi de natura biologica, ereditara si psihosociala. Toate aceste influente exercitate asupra personalitatii
umane pot fi grupate prin raportare la trei notiuni de baza: ereditatea, mediul si educatia.
În sens larg, mediul cuprinde ansamblul elementelor naturale, sociale, culturale ce ne înconjoara si cu care omul este
în interactiune permanenta, pe tot parcursul vietii sale. Factorii de mediu actioneaza în anumite contexte sau cadre
sociale - grupurile familiale, de joc, de învatatura - care constituie si ele tot atâtea medii. Influenta factorilor de mediu se
exercita nu numai asupra constituirii psihicului în ontogeneza, dar si asupra proceselor fizice - osificarea, dentitia,
greutatea - prin conditiile alimentare, igienice si de protectie pe care le ofera.
Din punctul de vedere al tipului de influente exercitate din partea factorilor de mediu distingem influente ale mediului
proximal ( persoane si situatii cotidiene ) si influente ale mediului distal ( mass-media, Internetul ). Factorii de mediu nu
trebuie redusi însa la nivelul realitatii lor fizice, fiind necesara luarea în calcul a semnificatiei acordate de catre subiectul
uman acestora, stiut fiind faptul ca omul nu reactioneaza la evenimente, ci la modul în care acesta semnifica si
interpreteaza evenimentele.

Accentul se pune astfel nu pe simpla prezenta sau absenta a factorilor de mediu, ci pe masura si modul de interactiune
al individului cu acestia, în sensul ca un factor de mediu prezent dar indiferent subiectului cu care vine în contact, este
inert din perspectiva dezvoltarii acestuia.
Altfel spus, conditia dezvoltarii este ca factorii de mediu sa actioneze asupra individului, iar acesta sa reactioneze prin
intermediul unei activitati proprii specifice. Actiunea factorilor de mediu, la fel ca si cea a ereditatii, este una de factura
aleatorie, probabilistica, putând fi în egala masura o sansa a dezvoltarii sau un blocaj al acesteia.
Mediul educational din gradinita include, pe langa ambientul salilor de clasa din gradinita, totalitatea resurselor
utilizate cu maiestrie si tact de catre educatoare. In functie de felul in care acestea sunt introduse in activitatile
desfasurate de prescolari, ele pot spori interesul celor mici pentru invatare, pentru cunoastere si, astfel, rezultatele
obtinute de acestia sunt la un nivel ridicat.
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Beneficiile corelării programului zilnic cu cel de la grădiniţă
Lavinia Chiru
,,Copilăria este o lume aparte, pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plina de
armonie,,(Eugen Heroveanu)
Copilul prin natura sa este o fiintă educabilă, astfel acesta are nevoie de reguli, rutine, dar şi de stabilirea unui program clar,
aceste lucruri fiind importante pentru buna sa dezvoltare, dar şi pentru asigurarea unui echilibru în viaţa de zi cu zi.Fiecare
părinte ia în calcul stabilirea unui program al copilului de când acesta se naşte, incluzând masă, somn, ieşirea la acer curat, etc.
Desigur, timpul trece, iar copilul mic va da piept cu colectivitatea, va fi îndrumat să se adapteze, dar şi să adere la o serie de
reguli simple, dar importante pentru o bună securitate.Există situaţii diverse în care cei mici respectă cu uşurintă reguli,
sugestii, dar şi situaţii în care copilului îi este greu, neconştientizând faptul că se poate expune la pericole, prin nerespectarea
regulilor. Astfel, programul de acasă ar trebui să vină în completarea programului de la grădiniţă pentru a exista o continuitate
în rutina zilnică a celui mic. Copilul va interioriza cu mai multă uşurinţă tot ce vine spre el şi stima de sine va creşte, atunci când
acesta va observa că ştie ce are de făcut în situaţii diverse, ajutându-l să fie cât mai independent, lucru important atunci când
va merge la şcoală.
Unii părinţi consideră grădiniţa ca fiind un spaţiu instituţionalizat, uneori aceştia nedorind să coreleze programul gradiniţei cu
cel de acasă.Totuşi părinţii sunt înştiinţaţi cu privire la programul copilului de la grădiniţă, pentru a-şi adapta activităţile şi acasă,
acestea putând să funcţioneze în deplină concordanţă.

De asemenea, comunicarea cu educatoarea de la clasă aduce o multitudine de beneficii, aceasta transmiţând
informaţii despre progresele copilului, dar şi despre programă. De exemplu, dacă tema săptămânală este
,, Toamna harnică şi darnică,, copilul va învăţa cantece, poezii, va picta şi modela, va explora natura şi tot ce-l
înconjoară, va colora, toate acestea desfăşurându-se urmărind tema din săptămâna respectivă. Acasă, părinţii
pot veni în sprijinul educatoarei organizând activitati în care să urmărească tema de la gradiniţă, referindu-ne la
tema despre toamnă, copiii pot fi duşi in parc, unde să observe frunzele uscate sau alte fenomene specifice,
aprofundând cele învăţate la gradiniţă cu succes.

EDUCAREA ȘI CONTROLUL COPIILOR ÎN CEEA
CE PRIVEȘTE TEHNOLOGIA – Sofia Rîcu
De multe ori, timpul petrecut de copii în fața ecranelor, este un subiect controversat în rândul parinților. De aceea m-am
gândit sa expun câteva sfaturi practice de limitare a tehnologiei, care a transformat atat de mult viața noastra. Este parte
integranta a vietii noastre, spre deosebire de anii ’80, când aveam doar un televizor cu emisie limitată, acum nu există nici
o îndoială că semnificatia și importanța tehnologiei va crește în viitor, din ce în ce mai mult.
Deci, este necesar ca generațiile următoare, copiii noștrii, să învețe cum și când să folosească tehologia. Consider că
timpul ecranului înseamnă timpul petrecut pe toate dispozitivele electrice cum ar fi: tablete, PC-uri, iPad-uri, smartphoneuri.
Academia Americană de Pediatrie recomandă limitarea timpului petrecut de copii în fața ecranelor în funcție de vârsta
copilului:
Pentru copiii mai mici de 18 luni, medicii pediatrii nu recomandă absolut deloc timpul în fața ecranelor.
Vârsta minimă recomandată pentru introducerea ecranelor este în intervalul 18 – 24 de luni, fiind necesar ca părinții să-i
însotească pe copii, astfel încât să înteleagă ce privesc.
Pentru copiii cu vârsta între 2 și 5 ani, timpul petrecut în fața ecanelor ar trebui limitat la o oră pe zi.
În ceea ce privește copiii peste 6 ani, timpul adecvat pentru ecran, ar trebui hotărat de către părinți astfel încat copii să
aibă suficient timp pentru somn, mișcare și alte activități.

Cum putem ajuta copiii, în calitate de părinți, pentru a limita timpul în fața ecranului:
Primul aspect ar putea fi, prin puterea exemplului, copii învață întotdeauna din ceea ce văd la părinți și nu
din ceea ce aud că le predică aceștia. Stabilirea regulilor trebuie facută în primul rând pentru părinți, întrucât nu
putem să le cerem copiilor noștrii ceea ce noi înșine nu facem. Drept pentru care, fiți un model bun pentru
copil, stabiliți reguli pentru adulții casei așa cum faceți pentru copil/ii și asigurați-vă că le urmați.
Al doilea aspect ar fi stabilirea regulilor casei. Atunci cand stabiliți reguli clare, cum ar fi să-și folosească
ecranele doar în anumite intervale orare, copiii vor învăta ce înseamnă timpul petrecut / folosit cu înțelepciune.
Chiar dacă nu se vor simți întotdeauna bine în privința regulilor pentru timpul de ecran, amintiți-vă motivul
pentru care ați stabilit aceste reguli.
Câteva reguli ar mai putea fi: fară ecrane la masă, fară ecrane timp de o oră înainte de somn, fară ecrane când
sunteți afară, etc. Explicarea motivelor din spatele regulior trebuiesc spuse copiilor, astfel încat ei sa înțeleagă
de ce nu sunt benefice anumite videoclipuri.
Stabilirea unei durate zilnice sau a anumitor zile din saptămană când aceștia pot folosi iPad-ul sau pot viziona
TV. A avea un program ajută la limitarea timpului de ecran, deoarece copiii se obișnuiesc cu ideea ca pot avea
voie doar în acele zile.
Un alt mod benefic de a convinge copilul să renunțe la tehnologie, ar putea fi, încurajarea jocului
independent. Acest tip de încurajare din partea părinților, de ai îndemna sa se joace singuri, ii ajută pe copii sa
dezvolte un sentiment de independență, ei învățând să-și folosească altfel timpul liber, angajându-se într-un
joc imaginativ (creând noi scenarii în fiecare moment) sau făcând o muncă creativă (chiar și una de tip casnic).
Copiii au în general multă imaginație „în stare nativă” și de aceea au nevoie de timp pentru a o folosi la
adevarata valoare.
În concluzie, când vine vorba de limitarea timpului de ecran pentru copii, cu cât începeți mai devreme, cu atât
mai bine va fi în viitor pentru ei.

Stima de sine și dezvoltarea ei la copil
Ramona Dobre
Conceptul de stimă de sine este unul relativ nou, adus în prim plan de Nathaniel Branden (reunumit
psihoterapeut pentru munca sa de cercetare în domeniul psihologiei-stima de sine) în anul 1969, care după
îndelungi cercetări a ajuns la concluzia că stima de sine există și ea alături de celelalte boli fizice sau psihice cu
care oamenii se confruntă de-a lungul vieții.
Folosim deseori în discuțiile noastre sintagma de stimă de sine și putem spune că este genul acela
de concept despre care lumea vorbește fără să știe foarte multe despre ce înseamnă. În continuare mi-am
propus să definesc acest concept și să evidențiez care este, de fapt, legătura dintre stima de sine și performanță
sau dezvoltarea armonioasă.
Foarte mulți psihologi definesc stima de sine ca fiind „evaluarea globală a valorii proprii pe care o
face o persoană cu privire la sine, gradul de mulțumire față de propria persoană, sentimentul de autoapreciere
și de încredere în forțele proprii.” (Bențea, 2016, 46). În sens larg, putem defini stima de sine ca fiind
sentimentele pentru propria persoană. Deseori apreciem că stima de sine are legătură cu părerea celorlalți despre
noi. Este important să clarificăm faptul că procesul de gândire despre felul în care ceilalți ne percep este de fapt
imaginea de sine. Se impun aceste mențiuni în contextul în care cele două concepte, aparent foarte
asemănătoare, sunt total diferite. În același timp, există o strânsă legătură între ele, și anume: cu cât imaginea
de sine este mai exacerbată cu atât stima de sine este mai scăzută. Ce înseamnă asta pe termen lung? O
presiune a imaginii în afară care este extrem de obositoare, o nevoie permanentă de confirmare, validare.

De asemenea, există o mare legătură între stima de sine și contextul de viață al copilului, iar studiile spun că
ne naștem cu stimă de sine, important este cum alegem să creăm contextul favorabil astfel încât interacțiunea
copil-adult să determine construcția unei imagini de sine echilibrate și a unei stime de sine sănătoase. Chiar
dacă stima de sine a fost afectată într-un fel sau altul, ceea ce trebuie să știm este faptul că ea poate fi oricând
reclădită, și da, și în cazul acesta putem aplica cu succes zicala „Niciodată nu e prea târziu...”
Deși, așa cum menționam anterior, până în anii 1969 – 1970 nu se vorbea despre stima de sine,
majoritatea cercetătorilor sunt acum de acord că acesta este ingredientul principal pentru obținerea
performanței și a reușitei în viață.

IUBIREA
NECONDIȚIONATĂ- făcând
diferența între m-am supărat pe
tine copilul și m-am supărat pe
comportamentul tău îi
demonstrăm copilului cea mai
înaltă formă de iubire

ETICHETELE- conștientizează toate
etichetele pe care i le atribui copilului
tău pentru că ele devin identitare. Unui
copil care i se spune constant, spre
exemplu, că e agresiv va deveni din ce
în ce mai agresiv.

SARCASMUL (nu vorbi în preajma
copilului tău ca și când el nu ar fi
prezent) - copilul percepe toate aceste
mesaje ca fiind insuficient, neiubit,
care deranjează, nu e demn de respect
etc.

Dezvoltarea la
copil a unei stime
de sine scăzute sau
crescute reprezintă
rezultatul
experiențelor trăite
de copil în relația
cu părinții.

PEDEAPSĂ SAU DISCIPLINĂ?prin pedeapsă copilul învață că el
trebuie să sufere pentru a învăța o
lecție. Pedeapsa aduce cu sine de
fapt obediența și nu cooperarea
copilului.

COMPARAȚIILE- copilul învață
mecanismul comparațiilor, pe termen
lung se instalează convingerea „Eu
sunt inadecvat și insuficient așa
cum sunt.”

Pregătirea copilului pentru grădiniță
Psiholog Mădălina Drugă
Un eveniment extrem de important în viața copilului, dar și a părintelui, este momentul în care copilul merge pentru
prima dată la grădiniță. Pentru mulți copii, acesta reprezintă momentul în care părăsesc pentru prima dată mediul familial. De
acum începe o etapă dificilă și intensă din punct de vedere emoțional, nu numai pentru copil cât și pentru familie.
Despărțirea de cei dragi, comunicarea cu persoane necunoscute, un număr mare de copii alături de care trebuie să-și
petreacă timpul, feluri de mâncare diferite, jucării, mobilier, reguli, toate acestea sunt lucruri noi pentru copil iar el trebuie să
se obișnuiască cu aceste schimbări.
Fiecare schimbare din viața noastră are nevoie de o perioadă de adaptare. Perioada de adaptare este perioada în care
necunoscutul devine cunoscut. Binențeles, adaptarea va avea caracteristici diferite. Procesul de adaptare al copilului la
grădiniță depinde de mulți factori și este dificil de determinat, cât va dura și cum va avea loc – este un proces individual
pentru fiecare copil și familie, iar facilitarea acestui proces depinde de părinți, grădiniță și copil.
În etapa de adaptare a copilului la mediul grădiniței, părinții au un rol foarte important. Acum mai mult ca oricând, părintele
trebuie să fi răbdător și atent la nevoile copilului. Pregătind copilul pentru grădiniță putem reduce foarte mult anxietatea de
separare pe care copilul o simte atunci când părinții pleacă.
Pentru copii, principala sursă de anxietate, în ceea ce privește intrarea la grădiniță, este că aceștia nu au absolut nici o idee
la ce să se aștepte. Gândindu-ne la faptul că cei mici au petrecut primii ani învățând regulile și rutinele familiei, nu sunt
familiarizați cu noile reguli și rutine pe care le vor întâlni la grădiniță. Odată ajuns la grădiniță copilul se confruntă cu o rutină
zilnică bine stabilită, cu absența părinților, rudelor sau a persoanelor cunoscute, pentru o perioadă de mai multe ore pe zi, și
cu interacțiunea constantă cu colegii de grupă. Nu doar copii simt anxietate atunci când pășesc pentru prima dată pragul
grădiniței, și părinții pot simți anxietate, din cauză că sunt îngrijorați că cel mic se va simți abandonat; pot simți nesiguranță și
sentimente de vinovăție în legătură cu separarea de copil. În măsura posibilităților, părinții trebuie să încerce să gestioneze
aceste sentimente, astfel încât prin atitudinea lor, să poată transmite copilului siguranță și încredere.

Pentru ca preșcolarul să poată depăși angoasa separării, părinții trebuie să o depășească ei mai întâi. Trebuie
să aibă în vedere faptul că perioada de adaptare este doar o etapă. Pentru a începe cu succes această nouă
etapă, există diferite modalități prin care părinții pot să-și ajute copilul să depășească anxietatea, și pot ameliora
temerile copilului, determinându-l să accepte schimbările din viața sa cât mai calm. Cu sprijinul părinților,
copilul va reuși să comunice mai ușor cu educatoarea, cu personalul auxiliar, cu copiii din grupă și va dori să
meragă în fiecare zi cu bucurie și fără mofturi la grădiniță.
Este important de stiut, că de cele mai multe ori, părinții sunt cei care nu se comportă corect, binențeles, fără
să vrea, iar prin acest mod de a se comporta, fără să-și dea seama, întârzie procesul de adaptare al copilului la
grădiniță. Cum se întâmplă acest lucru, și cum putem evita cele mai frecvente greșeli ? Părintele nu îl
informează pe copil că trebuie să plece și nu își ia rămas bun de la copil furișîndu-se; copilul este lăsat din prima
zi program prelungit; nu adaptează rutina de acasă cu rutina pe care copilul o va avea în momentul începerii
grădiniței. Din cauza acestor greșeli, preșcolarul, de regulă, formează o atitudine negativă față de grădiniță, frici
și anxietate, iar adaptarea este întârziată cu multe luni.
În cele mai multe cazuri, atunci când copilul este adus la grădiniță, este relaxat și interesat de ceea ce vede, el
nu a avut încă experiența de a fi în grădiniță fără părinte. Majoritatea copiilor în prima zi rămân deseori veseli iar
în a doua și a treia zi opun rezistență. Acest lucru se întâmplă atunci când părintele, fericit că preșcolarul a
plecat de lângă el fără să se opună, fără a arăta vreo formă de neliniște sau disconfort, din dorința de a nu-l
speria pe copil, pleacă fără să îl informeze. Să ne imaginăm ce simte un copil, al cărui părinte dispare brusc, fără
să-și ia rămas bun. Pentru copil este ca și când s-ar pierde într-un loc imens, copilul va fi teribil de speriat,
copleșit de frică și anxietate chiar dacă părintele i-a spus copilului de mai multe ori că va veni o zi când va trebui
să rămână singur la grădiniță, fără el. Părintele nu trebuie să plece niciodată neobservat. Copilul va avea senzația
că din acel moment părinții poat să dispară brusc, fără să îi spună și fără să își ia rămas bun de la el.
Copilul trebuie adus în primele zile câteva ore pentru acomodarea cu colegii de grupă, cu educatoarea și cu
mediul din grădiniță. Apoi poate fi lăsat până la prânz, iar după un timp poate fi lăsat până la finalul programului.
Nu există un timp stabilit pentru cât trebuie să dureze fiecare etapă în parte. Părinții se pot ghida după
bunăstarea copilului și după intuiția lor de părinți.

Despre onoarea lucrului bine făcut şi motivaţie
Ramona Costenco
Fiecare cadru didactic constituie o valoare, ce trebuie convertită în alte valori. Nu am putea fi
profesori buni fără harul dăruirii, fără a ne perfecționa continuu, fără a fi motivați pentru a-i motiva pe copii.
Scopul nostru, alături de familie, este de a-i transformă în adulți responsabili, capabili să-și motiveze alegerile
făcute, să se adapteze la nou. Dar pentru a face asta, trebuie întâi să ne găsim noi motivația. Și o găsim în fiecare
generație care prosperă, în fiecare descoperire pe care copilul o face singur, în fiecare “mulțumesc” și fiecare
copil care se transformă într-un “ om mare “ și nu orice om, ci un un om bun, cu valori și credințe sănătoase.
Toate acestea se realizează când îți faci treaba bine, cu onoare, față de copii, de părinți dar mai ales față de
statutul de dascăl. Și cum suntem un model pentru copii, ei vor face lucrurile exact așa cum le facem noi, nu cum
le spunem să facă.
Încă de când sunt mici, copiii sunt dornici să exploreze mediul înconjurător, de la examinarea unui fir de
iarbă până la joacă cu animale de companie, vor să afle cum funcționează totul în jurul lor, simt și gustă totul.
Abia mai târziu învață să stea liniștiți la masă, pentru a obține o recompensă sau a evita o pedeapsa. Acești doi
factori de comportament sunt cunoscuți că motivație intrinsecă (curiozitate naturală) și motivație extrinsecă
(legată de recompensă). Dar care este mai bună pentru a-i ajută pe copii să învețe și cum poți să le cultivi bucuria
de a învăța fără a oferi recompense?
„Motivația intrinsecă începe foarte devreme. Copiii sunt proactivi. Sunt curioși din fire”, spune profesorul
Frédéric Guay, expert în motivație la Universitatea Laval din Québec. „Educatorii și sistemul școlar trebuie să
cultive această motivație.”

A inspira motivația intrinsecă la copii înseamnă a-i face să se simtă ca și cum ar avea putere asupra
propriilor alegeri și stiluri de învățare. Dacă educarea copiilor este o combinație complexă de a-și
cultiva propria curiozitate și de a-i recompensa pentru îndeplinirea unor sarcini mai puțin atractive, ce
putem face pentru a face din sarcina în sine recompensa? Un exemplu este lectura recreativă, a cărei
motivație intrinsecă de lectură este un predictor.
Este esențial să sprijinim copiii într-un mod care să-i facă să simtă că fac alegeri și lucruri din
propria lor voință. În loc să ne concentram pe recompense, mai bine ne concentram pe calitatea relației
cu copiii. Asta înseamnă a-i asculta și chiar a recunoaște sentimentele negative, ceea ce este normal.
Copiii cărora li se pare importantă învățarea, chiar dacă nu le place, vor aduce același tip de rezultate
pozitive pe care le vedeți cu cei cu o motivație intrinsecă ridicată. Cheia este încă o dată, tot la noi,
profesorii.
Se pune accent pe evitarea prea multor recompense. Dar, din experiența profesională de zi cu zi,
observ valoarea folosirii recompenselor pentru a gestiona activităţile și am descoperit că recunoașterea
comportamentului bun al unui copil îi ajută pe ceilalţi să facă același lucru, ceea ce mi se pare
fantastic, cum se pot motiva unul pe celălalt prin puterea exemplului şi încurajarea profesorului.

Bibliografie selectivă : Bempechat. J., Mirny, A., 2005: Achievement Motivation, in : S.J.Farenga,
D.Ness(editors): Encyclopedia of Education and Human Development,New York, M.E.Sharpe,
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Efectul Pygmalion- Efectul expectanței.
Autor:Prof. înv.primar Corina Cernea
Atunci când crezi destul de mult într-o persoană, o poți determina să reușească orice- acesta ar fi conceptul efectului
Pygmalion. Toți suntem capabili de mai mult decât credem iar dacă este cineva în jurul tău care să te încurajeze constant
și să îți sugereze faptul că are așteptări mari de la tine, atunci ,cu siguranță îți vei atinge țelurile propuse, îți vei îmbunățăți
performanțele.
Efectul Pygmalion, numit și Rosenthal ( după psihologul care l-a implementat), pornește de la mitul grecesc al
sculptorului singuratic Pygmalion, care se îndrăgostește nebunește de propria sculptură din fildeș ce înfățișa o femeie iar
în urma rugăminților fierbinți ale sculptorului către Afrodita – zeița dragostei, aceasta îi dă viață sculpturii.
Efectul ar putea fi valorificat în școală, dacă profesorul ar avea așteptări mari de la elevii săi, așa ar fi evitate etichetările
sau alte consecințe negative. Profesorii care asupresc elevii le induc acestora un climat de eșec, în schimb , profesorii care
pun în valoare abilitățile și capacitățile elevilor, atunci le ceează o atmosferă propice succesului.
Psihologul Robert Rosenthal și profesorul Lenore Jacobson au făcut un studiu in anul 1968, în cadrul unui liceu american,
concluzionând în urma studiului că profesorii pot influența conduita școlară a elevilor prin intermediul așteptărilor pe care
aceștia le au vis-a vis de elevi- așteptări ridicate- performanțe ridicate, așteptări scăzute- performanțe scăzute.
S-a ajuns la concluzia că profesorul are un rol deosebit de important în obținerea performanțelor elevilor, nu doar prin
transmiterea cunoștințelor ci mai ales prin comunicarea încrederii pe care profesorul o are în capacitățile fiecărui elev în
parte. Efectul Pygmalion în educație este destul de asemănător efectului Halo- ambele fiind considerate erori în evaluarea
școlară. De exemplu: dacă părerea unui profesor despre un elev este foarte bună, el tinde să-i dea mereu note mari, chiar
dacă uneori acel elev nu învață și nu merită acea notă și reciproca- dacă profesorul și-a format părerea că un anumit elev
are dificultăți în învățare, chiar dacă acesta răspunde corect la întrebări, nota primită este mai mică decât merită.

“Știu că poți face asta!” – este un îndemn care ar trebui să fie pe buzele tuturor profesorilor din școli, îndreptat către
toți elevii din clasă.
Atât cadrele didactice cât și părinții ar trebui să verbalizeze în mod constant încrederea în potențialul de
dezvoltare și învățare al elevilor, folosind încurajările și aprecierile iar criticile ar trebui să fie constructive, făcute într-o
manieră pozitivă și îndreptate asupra comportamentului, nu asupra persoanei.
Este importantă și esențială
comunicarea părinților cu profesorii pentru ca efectul Pygmalion să fie un stimulent pozitiv de învățare iar pentru ca
acest efect să aibă rezultatele scontate la școală, trebuie implementat în primul rând acasă.
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Jocul la clasa pregătitoare.Universul ludic și importanța lui în viața elevului.
Autor: Prof.pt.înv. primar Anghel Maria Antoanela

Jocul reprezintă un factor de influență decizional în dezvoltarea elevului la clasa pregătitoare.
Maria Montessori, pedagog de renume, considera că mediul creat și oferit copilului îi determină acestuia într-o mare
masură personalitatea.
Plecând de la definiția ludicului ca fiind tot ceea ce ne duce cu gândul la joc și analizând în contextul trecerii de la
nivelul preșcolar la cel primar, această formă de învățare suferă o serie de modificări.
La clasa pregătitoare jocul este unul didactic, un joc cu reguli și sarcini multiple, cu scop precis și finalități diverse.
Acest joc întâlnit în ciclul primar se bucură de mijloace și metode de realizare, de o metodologie adaptată nevoilor de
dezvoltare pe diferite sfere.Maiestria cu care profesorul creează contextele ludice potrivite se tranformă în finalități ale
procesului de învățare. Acest context ludic pune accent pe o învățare bazată pe competențe. Competențele asigură o
învățare firească, naturală, plăcută.
Atât dezvoltarea fizică cât și psihică depind într-o mare masură de existența acestui univers ludic deoarece
jocul l-a ajutat încă de la naștere pe om să descopere lumea ce-l înconjoară. La clasa pregătitoare dezbatem despre
învățare și joc ca fiind două elemente ce merg în strânsă legatură în ceea ce privește elevul și parcursul lui. Nevoia de
cunoaștere a elevului este satisfăcută în cadrul jocului prin intermediul diverselor operații ale gândirii- observarea,
analiza, sinteza, comparația, interpretarea datelor. Toate cele menționate aparțin jocului didactic ce are ca finalitate
învățarea.

Jocul aparține elevului, dar contextul aplicării lui revine profesorului care, raportându-se la nevoile de învățare și
competențele existente, realizează cele mai interesante experiențe de învățare în rândul copiilor de la clasă.
Jocurile pot fi clasificate în funcție de sarcina didactică, de scopul urmărit, de conținut, de locul pe care îl ocupă
în demersul didactic.
Clasa pregatitoare oferă posibilitatea acesării unei varietăți de jocuri ce dezvoltă fie latura intelectuală, fie deprinderi de
ordin fizic, moral, sau autonomie și lucru independent.
Ca și concluzie aș propune să ne pastrăm în suflet jocul pentru eternitate și să acumulăm experiențe pentru a încărca
universul cu bună dispoziție ori de câte ori se poate.
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Cum putem dezvolta gândirea critică în rândul școlarilor?
Autor:Prof. înv.primar Poeană Cristina

„A gândi critic înseamnă a fi curios, a folosi strategii ale investigării: a pune întrebări și a căuta sistematic răspunsuri.”
(J.L. Steele)
Gândirea critică și stimularea acesteia în rândul școlarilor este un concept care a devenit în ultimele decenii
din ce în ce mai abordat în mediul educațional și familial. Este un tip de gândire productivă, astfel copilul poate gândi
clar și rațional, formulează opinii și argumentează propriile idei.
Calitate, nu cantitate! – Dezvoltarea gândirii critice nu pune accent pe acumularea a cât mai multe
informații, ci pe capacitatea de înțelegere și procesare a acestora.
Care este diferența dintre a gândi productiv și a gândi reproductiv? Ei bine, copiii care gândesc reproductiv au
capacitatea de a enumera, a descrie și a reproduce din memorie noțiunile achiziționate, pe când școlarii ce gândesc
productiv dezvoltă o puternică capacitate de a analiza situațiile, de a verifica veridicitatea informațiilor, pun întrebări,
formulează judecăți de valoare și pot argumenta propriile opinii. Noi încurajăm cel de-al doilea tip de gândire.
Așadar, cum le putem antrena mintea copiilor în direcția dezvoltării simțului critic? Încurajându-i să:
Caute adevărul: preocuparea acestora pentru identificarea informației corecte îi ajută să se dezvolte
cognitiv, chiar dacă, uneori, contravin prejudecăților sau convingerilor unora;
Fie analitici: deducțiile logice, încercarea permanentă de a-și justifica ideile cu argumente sau anticiparea
consecințelor unor atitudini sau comportamente îi ajută să se dezvolte în acest sens;

Aibă încredere în propriile capacități: încurajarea constantă și aprecierile au efect pozitiv asupra copilului și
îi conferă motivație;
Adreseze întrebări: este esențial să aibă un spirit investigativ și o curiozitate intelectuală. Astfel, devine
motivat să exploreze noi situații și experiențe, acumulând noi cunoștințe.
Coopereze: împărtășirea ideilor cu alții duce la îmbunătățirea acestora. Atât în cadrul activităților
desfășurate la școală, cât și acasă, copiii își dezvoltă propria personalitate prin discuții, dezbatere, exprimarea acordului
sau dezacordului, lucru în echipă.
Astfel, copiii sunt curioși prin natura firii. Ei doresc să exploreze și să cunoască lumea înconjurătoare. Curiozitatea lor
poate fi întreținută dacă sunt încurajați să identifice problemele și să utilizeze resursele pentru a găsi soluții. De
exemplu, în cadrul Școlii Gimnaziale Just4Kids, se încurajează libera exprimare, acceptarea punctelor de vedere
diferite, analizarea situațiilor din perspectiva cauză-efect. Ei vor fi adulții raționali de mâine, echilibrați emoțional și
pregătiți pentru societate.
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Perspective de abordare a clasei de elevi în funcție de personalitatea cadrului didactic.
Autor: Prof. înv.primar Florența Protopopescu

Clasa de elevi poate fi concepută ca fiind, din punct de vedere psihosociologic, „un grup social unde, ca urmare a
interrelaţiilor ce se stabilesc între membrii ei, apare şi se manifestă o realitate socială cu consecinţe multiple asupra
desfăşurării procesului instructiv-educativ" (Nicola, loan, Microsociologia colectivului de elevi, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1974). Dintr-o perspectivă externă de analiză, clasa de elevi poate fi apreciată ca un „grup
formal", acest fapt influenţându-i constituirea şi evoluţia. Geneza clasei de elevi este artificială, fiind creată pe baza
unor criterii de vârstă, de dispersie geografică a populaţiei şcolare şi sub directe intervenţii, îndrumări şi evaluări ale
unor organisme şi persoane investite socialmente cu asemenea funcţii organizatorice.
Dincolo de aceste observaţii, clasa de elevi îşi prezintă dual imaginea de studiu din punctul de vedere al
managementului clasei: o primă perspectivă o reprezintă cea didactică, în timp ce a doua este perspectiva psihosocială.
Omul stabileşte relaţii încă din primele etape ale vieţii sale: din fragedă copilărie, copilul stabileşte relaţii cu
coloratură socială, mai întâi cu mama, apoi cu ceilalţi membri, iar pe măsură ce creşte, procesul de socializare se
amplifică.
Relaţiile individului cu grupul social căruia îi aparţine (în cazul nostru, clasa de elevi) au o importanţă deosebită
atât asupra evoluţiei personalităţii sale, cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate (în cazul de faţă, învăţarea).
Pe de altă parte, pe lângă relaţiile legate strict de natura obligaţiilor sau a activităţilor, viaţa în grup comportă totdeauna
şi aspecte emoţionale şi afective, precum şi momente de tensiune şi conflict. Ca grup social, clasa de elevi are structură
şi caracteristici proprii, iar membrii acesteia ocupă diverse poziţii, au roluri variate şi stabilesc relaţii.

Influenţa personală a profesorului asupra clasei de elevi este cunoscută şi descrisă, în general, ca fiind o capacitate de a
afecta comportamentul altor persoane, în speţă al elevilor. În aproape fiecare moment, profesorul iniţiază acţiuni prin
care afectează comportamentul elevilor (le poate cere să fie atenţi, să îndeplinească anumite sarcini etc), în timp ce
elevii vor acţiona în funcţie de intensitatea influenţei profesorului. Pentru o atitudine pozitivă a grupului este necesar ca
acest lider exterior (profesorul) să înţeleagă real întreaga dinamică a grupului în faţa căruia îşi desfăşoară activitatea.
Nu poate fi concepută analiza managementului clasei de elevi în absenţa unor analize foarte amănunţite ale
personalităţii cadrului didactic care pune în valoare toate principiile şi cadrele organizatorice ale managementului clasei
de elevi.
Rolul conducător asumat de cadrul didactic, în impunerea şi urmărirea respectării regulilor, asociat cu gradul de
libertate acordat elevului, au constituit şi constituie nucleul controverselor pedagogice în interpretarea disciplinei
şcolare. Pedagogia clasică prezenta disciplina şcolară aidoma unui şir de măsuri punitive,însoţite de un climat relaţional
foarte sever, cu supraveghere şi pedepse. Abordările contemporane vorbesc despre disciplină ca despre un ansamblu
complex normativ, interacţional şi psihologic, care poate fi interpretat fără rezerve ştiinţifice şi din punct de vedere
managerial. Controversele istorice privitoare la disciplină pendulează între două extreme, cea a permisivismului şi cea a
autoritarismului, şi sunt constituite în teorii relativ distincte în cadrul pedagogiei moderne şi contemporane.

Teoria disciplinei permisive (liberale) îşi are originea în concepţia lui J.J. Rousseau, conform căreia constrângerea
exterioară prin dispoziţii, ordine, interdicţii, pedepse înăbuşă manifestările spontane ale copilului, potrivit tendinţelor şi
trebuinţelor lui naturale şi, implicit, constituirea personalităţii sale. În secolul nostru, concepţia lui Rousseau a fost
reluată şi dezvoltată în cadrul aşa-zisei teorii a „educaţiei noi", ai cărei principali reprezentanţi au fost J. Dewey, M.
Montessori, E. Claparede şi care-şi propune să reformeze educaţia din şcoală în concordanţă cu cerinţele copilului
(elevului). Ideea principală a acestei teorii este ca educaţia să asigure copilului libertatea de manifestare, disciplina
rezultând din însăşi asigurarea acestei libertăţi de manifestare.
Teoria disciplinei autoritare are ca punct de plecare ideea potrivit căreia natura umană este, prin esenţa ei,
predispusă spre manifestări negative, iar pentru atenuarea şi
frânarea lor sunt necesare măsuri severe de constrângere. Reprezentantul de seamă al acestei teorii este pedagogul
german Herbart, care introduce conceptul de „guvernare", incluzând în acesta un evantai larg de acţiuni, menite să
disciplineze copilul şi să-l determine, astfel, să respecte întocmai ordinele şi dispoziţiile educatorului. Elevul trebuie
obişnuit, susţine și Durkheim, să-şi stăpânească „egoismul natural" prin subordonarea acestuia imperativelor autorităţii
externe.
Privind în ansamblu cele două orientări, observăm că atât una, cât şi cealaltă nu oferă soluţii clare şi precise,
viabile în rezolvarea unor disfuncţionalităţi ivite în relaţia profesor - elev. În esenţă, autoritatea şi libertatea sunt două
laturi complementare ale disciplinei, iar menţinerea echilibrului dintre ele este un indiciu al funcţionalităţii optime a
acesteia.

Instrumentarul tradiţional de intervenţie a cadrului didactic asupra clasei de elevi recomandă focalizarea pe varierea
eficientă a raportului recompensă/sancţiune, ca forme motivaţionale posesoare de resurse educaţionale nelimitate
:„clasa nu se va putea lipsi de sancţiuni şi de pedepse" (scrie Oury în „Spre o pedagogie instituţională”)
Din punct de vedere pedagogic, introducerea pedepsei (deși în acest moment se evită numirea ei astfel) este
utilă, întrucât distanţarea faţă de norma explicită solicită o anumită atitudine din partea cadrului didactic. În măiestria cu
care acesta face apel la respectiva metodă, cadrul didactic trebuie să ţină cont de câteva constatări de ordin
psihopedagogie: pedeapsa aplicată de un profesor, care în mod obişnuit impune o anumită distanţă socio-afectivă între
el şi elevi, va înregistra efecte minore, posibil negative. Nu acelaşi lucru se va observa în urma aplicării pedepsei de
către un profesor cald, implicat şi ataşat din punct de vedere socioafectiv, metodă care se poate finaliza cu efecte
pozitive imediate, dar şi cu o constanţă corectivă benefică pentru o perioadă mai lungă de timp. Apelul la această
strategie intervenţionistă se poate face numai în cazul în care subiectul are o anumită maturitate psiho-afectivă şi când a
dobândit conştiinţă de sine. Aplicată în condiţii de imaturitate psiho-afectivă, pedeapsa nu provoacă decât
teamă, intimidare, anxietate şi suferinţă, efecte nedorite atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.
Investigaţiile moderne oferă spre selecţie cadrelor didactice o serie de strategii de intervenţie dintre care cele mai
reprezentative sunt ( Kessel, 1995):

1. Strategia de dominare se regăseşte în spaţiul de descriere alocat anterior pedepsei şi pe care o vizează în plan practic.
Susţinerea teoretică se face prin structuri relaţionale asimetrice şi comportamente profesorale de prestigiu şi de
autoritate.
2. Negocierea poate fi definită ca „formă de întâlnire între două părţi: Noi şi Ceilalţi, în scopul realizării unei înţelegeri"
(Scott, Bill, Arta negocierii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996). Din perspectiva managementului clasei, negocierea
îmbracă două forme: explicită (consensuală, deschisă) şi implicită (ascunsă, cu elevi care vor încerca să exploreze şi să
exploateze limitele de toleranţă ale culturii normative explicite, determinându-l pe profesor să accepte anumite lucruri
care depăşesc structura normativă a clasei).
3. Fraternizarea are în vedere neputinţa de dominare a cadrului didactic, convertită într-o formă de „alint pedagogic";
observându-şi neputinţa de intervenţie, cadrul didactic se aliază cu elevii, dând naştere unui univers interacţional
considerat nepotrivit.
4. Strategia bazată pe ritual şi rutină creează aşa-numitul „profesor predictibil", care-şi fundamenteză intervenţiile pe
standardizare şi uniformizare.
5. Terapia ocupaţională sporeşte dinamica clasei cu precădere la nivel fizic, cultivând mişcarea ca formă supremă de
tratament şi intervenţie în situaţii de abatere liniare, dar şi
grave.

6. Strategia de susţinere morală pune în prim-plan funcţia moralizatoare a discuţiei directe, asociind reuşita şcolară a
elevului cu reuşita sa socială.
Toate cele şase tehnici anterior menţionate au cadre operaţionale specifice în funcţie de caracteristicile situaţiei de
intervenţie (situaţii de criză normativă). Nu trebuie operate însă unele ierarhii în interiorul seriei anterior prezentate,
toate cele şase strategii fiind egale din punctul de vedere al funcţionalităţii, dar inegale din punctul de vedere al
productivităţii în relaţie cu o situaţie educaţională. Experienţa şi măiestria didactică sunt singurele criterii disponibile
pentru selecţia şi utilizarea, cu şanse de succes, a fiecărei strategii în parte.
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Repere ale dezvoltării copilului de clasa I.
Autor: Prof. înv.primar Crețu Cătălina

A trecut și primul an de școală! Copiii au crescut, pot rezolva diverse sarcini, înțeleg că există reguli care trebuiesc respectate,
au responsabilități. Clasa întâi este perioada când se conturează personalitatea școlarului mic și trebuie să fim alături de el
pentru a afla ce îi place și ce îl deranjează.
Dezvoltarea fizică a școlarului de clasa întâi
La vârsta de 7-8 ani au loc schimbări în aspectul fizic al unui copil. Dacă în perioada clasei pregătitoare, ritmul de
creștere a fost încetinit, între 7 și 8 ani are loc cel mai mare ritm de creștere. În această perioadă, copiii cresc câte 10 cm în
înălțime și 4 kg în greutate. Gesell susține că, în acest interval, individul nu mai este nici copilul care a fost și nici adolescentul
ce va fi. Cu siguranță, însă, abilitățile lui motorii vor deveni din ce în ce mai precise. Copilul devine sprinten, vioi, forța
musculară crește, apare dorința antrenamentului fizic.
Dezvoltarea psihică a copilului de clasa întâi
Transformările fizice, în interacțiune cu influențele mediului școlar, vor produce schimbări în toate planurile vieții
psihice a copilului, adică în cogniție, afectivitate și motivație, voință și personalitate.
Atenția este fenomenul de concentrație a activității psihice în raport cu un anumit obiectiv. Școala solicită
permanent capacitățile de atenție ale copilului și, prin aceasta, li se și dezvoltă. La clasa întâi domină atenția externă, iar pe
măsură ce activitățile se complică, se manifestă atenția internă.Copilul poate recepționa 2-3 elemente simultan într-un timp
scurt.

Percepția este procesul psihic care constă în reflectarea obiectului ca atare, în unitatea însușirilor sale, în timpul acțiunii
lui asupra organelor de simț. Solicitările școlare antrenează principalele modalități senzoriale.: văzul, auzul, simțul
tactil. Văzul asigură condițiile funcționale pentru percepții mai clare. Crește câmpul vizual, mai ales cel periferic, fapt
care va influența mult cititul. „Auzul fonematic este cel mai solicitat și dezvoltat în legătură cu însușirea cititului și
scrisului.” Simțul tactil susține, verifică și întărește văzul și auzul în procesul de integrare a senzorialității în structurile
cunoașterii.
Dacă se are în vedere capacitățile perceptive ale elevului de clasa întâi, se pot face următoarele constatări:
Crește viteza de explorare a lucrurilor;
Conținuturile de învățare școlară, sarcinile și activitățile pe care elevii le desfășoară la clasă îi pun în
contact cu aspecte reale ale vieții;
Copiii sunt mult mai activi;
Copiii dispun de mai multe cunoștințe care le asigură interpretări mai rapide ale celor percepute.
Reprezentările reprezintă reflectarea în formă de imagini concrete a obiectelor și fenomenelor percepute anterior. Un
aspect important în legătură cu dezvoltarea reprezentărilor este creșterea volumului și varietății acestora. Însușirea
scrisului și a cititului dezvoltă reprezentările fonetice și grafice.

Dezvoltarea limbajului
Schoffer atrage atenția că există diferențe între limbajul vorbit și cel scris. Schoffer spune: „Limbajul
vorbit este dobândit în mod natural în cursul interacțiunilor sociale”... „scrisul este un proces mult mai planificat: copiii
trebuie să reflecteze conștient asupra structurii limbajului pentru a forma propoziții și fraze.”
Putem spune că în clasa întâi, cea mai importantă schimbare în ceea ce privește dezvoltarea limbajului o
reprezintă însușirea citit-scris. Aceasta influențează și celelalte dimensiuni ale vocabularului:
Creșterea vocabularului pasiv;
Înțelegerea sensurilor figurative ale cuvintelor;
Exprimarea în propoziții corecte din punct de vedere gramatical.
Clasa întâi aduce transformări și evoluții evidente pentru copii. Maturizarea, creșterea și dezvoltarea fizică sunt
evidente. Toate achizițiile și abilitățile ajută copilul de clasa întâi să ia în stăpânire mediul lui de viață și să-și planifice
activitatea, să o controleze rațional și voluntar, să-i anticipeze rezultatele.
Bibliografie:
„Psihologie generală – manual pentru liceele pedagogice” – P. Popescu-Neveanu, E. Fishbein, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1971
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Planul individualizat personalizat-aplicație caz TSA disciplina Comunicare în limba
română (clasa I) Autor prof. înv. primar Roxana Georgescu

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea
și garantarea drepturilor copilului. Prezenta lege subliniază că orice reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării
drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului
interesului superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc
copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele
judecătorești.
Programul de intervenție personalizat este un instrument de planificare și coordonare, fiind o parte componentă a planului de
servicii. Programul de intervenție personalizat este un instrument de lucru permanent, pentru unul sau mai mulți membri ai
echipei interdisciplinare care își coordonează intervențiile în direcția realizării scopurilor stabilite în planul de servicii pentru
copil și familia sa.
Doresc să detaliez una dintre etapele planului individualizat personalizat, și anume punerea în practică. Aceasta vizează
intervenția propriu-zisă și specifică în termeni cât mai concreți, modalitățile de lucru efective derulate în vederea atingerii
scopului. Este important ca activitățile propuse să se adreseze nevoilor copilului și să fie adaptate capacităților lui, iar obiectivele
formulate să fie foarte precise, realiste, măsurabile precizând clar pragul reușitei pe scara achizițiilor. Referindu-ne la strategia
derulată, aceasta presupune stabilirea acțiunilor și mijloacelor folosite pentru a atinge obiectivele și, de asemenea, cine
acționează, când se intervine și cum se derulează acestea pentru a fi eficiente.
Pentru exemplificare am ales un caz de elev cu TSA și inteligență de limită pentru care s-a întocmit PIP la disciplina Comunicare
în limba română în concordanță cu prevederile programei școlare și a certificatului emis de CMBRAE.

Pentru competența generală 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute, competența specifică
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate, am considerat potrivite nevoilor
acestui elev următoarele activități de învățare: - utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat; realizarea unui desen care corespunde subiectului textului audiat;
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în acest fragment de poveste/ în acest text) ?”; selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri date; formularea unor titluri potrivite textului audiat; - executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de joc prezentate de
adulţi sau copii; -jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori desenate”, „Ce nu se potriveşte?”;
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea unor reacţii corespunzătoare; - decodificarea
mesajului încifrat în ghicitori.
Ca și metode și mijloace de realizare a acestora am selectat conversația, explicația, conversația euristică, jocul,
povestirea, descrierea, exercitiul, instruirea asistată de calculator, dialogul, fișe de lucru, cărți de povești, imagini,
reviste, coli, planșe, flash card-uri.
În funcție de activitatea realizată, evaluarea se va realiza prin: autoevaluare, observare sistematică urmărind:
comportamentul de ascultător activ, manifestarea interesului față de activitate, concentrare asupra sarcinii de lucru,
executarea unor sarcini conform instrucțiunilor primite, aprecieri frontale și individuale dar și evaluarea scrisă a fișelor,
desenelor, produselor activității.

Este important ca toate conținuturile informaționale să fie ajustate și prezentate într-o formă accesibilă, conform
nivelului și potențialului de dezvoltare a elevului. De asemenea, elevul va avea un număr mai scăzut de sarcini orale și
scrise pe care acesta le poate rezolva în raport cu clasa. Ritmul de lucru va fi respectat prin prelungirea timpului de
rezolvare a itemilor și a principiului rezolvării acestora de la simplu la complex, descompuși în pași.
Cadrul didactic va oferi asistenţa directă şi indirectă a clasei de elevi, favorizȃnd, pe cȃt posibil, activităţi care să
stimuleze lucrul în echipă şi dezvoltarea unui sistem de întrajutorare între colegi, iar participarea activă la activităţi va
fi stimulată printr-un climat de sprijin socio-educațional flexibil. În plus, transmiterea informaţiilor trebuie să aibă în
vedere evitarea folosirii în exces a verbalismului iar receptarea informaţiilor va fi preponderent pe cale vizuală, optim
perceptivă (fără aglomerarea excesivă a stimulilor din aria de observație).
Este necesar să adaug faptul că reușita unui PIP depinde în foarte mare măsură și de terapiile complementare la care
elevul participă (cognitiv-comportamentală, ABA, logopedie etc.), progresul înregistrându-se doar în situația în care
există o continuitate a lucrului din clasă și în partea a doua a zilei, individual.
Bibliografie:
https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-decalitate/planul-de-interventie-personalizat-si-programul-de-servicii-individualizat
Programa scolara Comunicare in limba romana, clasa 1

Inteligența emoțională, factor determinant în succesul școlar
Autor:Prof. înv. primar Cuțar Cătălina

Profesorii şi părinţii au fost întotdeauna interesaţi de succesul academic şi de adaptarea socială a copiilor, atât în cadrul formal
oferit de şcoală cât şi în afara acesteia. Tocmai de aceea, de-a lungul timpului, în teoriile educaţionale s-a încercat identificarea
factorilor care determină succesul şcolar, pentru a propune modele eficiente de predare-învăţare.
Experienţa practicii didactice a evidenţiat că inteligenţa academică, cognitivă nu reprezintă garanţia unui parcurs de succes al
elevului în şcoală, dar mai ales în societate, după finalizarea studiilor. Cercetările actuale din domeniul psiho-pedagogiei aduc în
prim planul atenţiei inteligența emoțională, o abordarea a reuşitei pe toate planurile, un amestec între inteligenţa intrapersonală şi
inteligenţa interpersonală. Goleman (1995) susţine că dezvoltarea aptitudinilor emoţionale ale elevilor este la fel de vitală ca
dezvoltarea abilităţilor lor cognitive, astfel că inteligența emoțională este un concept la fel de important ca mult mai familiarul
coeficient de inteligență. Mai mult, studiile recente au demonstrat faptul că inteligența emoțională prezice aproximativ 80% din
succesul unei persoane în viaţă. Inteligenţa emoţională a elevilor poate fi definită drept capacitatea de identificare, conştientizare,
înţelegere, exprimare, comunicare, gestionare a emoţiilor şi utilizarea lor în relaţiile cu ceilalţi colegi. Este nevoie de ”învăţare
socială şi emoţională”, pentru a putea stăpâni prin inteligenţă viaţa emoţională (adecvarea emoţiilor şi exprimare lor). În didactica
oricărei discipline se pune accent pe stimularea motivării, menţinerea atenţiei şi exersarea gândirii critice a elevilor. "Starea de
bine" este o condiţie pentru activităţi eficiente la clasa cu elevii. Direcţionarea emoţiilor/sentimentelor către o finalitate pozitivă
ca şi determinarea exprimării asertive este o aptitudine cheie a managementului clasei.

Posibilități de a dezvolta inteligența emoțională a copiilor: desfășurarea unor activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor
sociale şi emoţionale; încurajarea exprimării impresiilor despre abilităţile sociale şi emoţionale dezvoltate, ajutând
elevii să găsească cuvintele pentru definirea emoţiilor şi să vorbească despre sentimentele pe care le trăiesc; asocierea
situaţiilor de învăţare cu emoţii sau sentimente; dezbateri cu elevii despre emoţii, reacţiile emoţionale şi consecinţele
acestora; inducerea stării de bună dispoziţie în procesul de instruire.
Bibliografie:
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Educația nonformală.
Autor: Prof. înv. primar Bălan Georgiana

,,Să nu-i educăm pe copiii noştri 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 - ”Descoperirea copilului”
Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate educațională, intenționată și sistematică,
desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul
maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării
în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”. Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului
școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Aceasta are un caracter
voluntar, elevii aleg dacă doresc să participe și se bazează mai mult pe practică, pe aplicații decât pe teorie. Activitățile
nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările, preferințele elevilor tocmai pentru a crește interesul
școlarilor pentru cunoaștere. Activitățile nonformale pe care le putem organiza cu elevii din ciclul primar pot fi:
•
Excursia – este o activitate îndrăgită de copii. Aceasta se poate organiza în concordanță cu noțiunile predate în clasă
(Excursie la o fermă – învățăm despre animale, Excursie la munte –învățăm despre formele de relief, etc.)
•
Serbările școlare - contribuie la dezvoltarea competențelor de exprimare culturală, prin manifestarea artistică a
elevului (Ziua Mamei, Serbarea Crăciunului,etc)

•
Vizite la muzee, la Gradina Botanică – în cadrul acestor instituții se pot organiza diferite lecții ( Viața unei
plante, Universul, Animale preistorice, etc.)
•
Programe educaționale ca Junior Achievement și Educația la înălțime
•
Participarea la spectacole de teatru
•
Organizarea unor competiții sportive, a unor ateliere de pictură, origami, ceramică, etc.
Toate aceste activități sunt, de cele mai multe ori, organizate în cadrul programului național Școala Altfel însă ele se
pot organiza pe tot parcursul anului școlar. Educația nonformală reprezintă în primul rând învăţarea prin noi experienţe
şi permite valorificarea celor anterioare, se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învăţare, este
centrată pe elev şi pe nevoile reale de învăţare, le oferă elevilor un mediu de învățare relaxant, liber în care, pe lângă
competențele pe care le vor dobândi, vor învăța cum să lucreze în echipă, să se sprijine, să coopereze, lucruri ce
contribuie la o bună dezvoltare a personalității.
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Importanța planului remedial în dezvoltarea academică a elevului
Autor:Prof. înv. primar Băjenaru Daniela

Planul remedial reprezintă modalitatea prin care se propune o măsură ameliorativă a noțiunilor neînsușite pe parcursul unei
perioade de studiu. Acesta se implementează atunci când elevul pierde ritmul la învățătură și are deficiențe de învățare, cu scopul
ameliorării și a corectării competențelor nedobândite/ noțiunilor neînsușite.
Organizarea și implementarea planului remedial are un mare impact asupra vieții școlare a educabilului, având ca
obiectiv principal, ameliorarea dificultăților de învățare.
Pornind de la identificarea și cunoașterea realității socio – economice individuale și de la evaluarea nivelului de
competențe ale elevilor, în scopul remedierii deficiențelor de învățare, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
•
întocmirea unui program remedial lunar, cu posibilitate de prelungire după caz
•
monitorizarea progresului școlar în urma susținerii probelor de evaluare
•
identificarea punctelor tari și punctelor slabe ale elevului
•
stabilirea priorităților de învățare
•
alegerea celor mai adecvate metode și strategii didactice
Identificarea rapidă și timpurie a nevoilor elevilor implică descoperirea soluțiilor în vederea dezvoltării instrumentului
educațional de prevenire, protecție și reintegrare, cu structură complexă, asigurând astfel educabililor o participare activă cu
sprijinul și sub îndrumarea atentă a cadrului didactic.

De asemenea, prin implementarea unui plan remedial și a programelor de educație remedială, se urmărește asigurarea
unor surse de activități integrative, accesibile fiecărui copil în vederea ameliorării deficiențelor de învățare.
Consider că, identificarea de către profesor a nevoilor elevilor și implementarea unui plan cu scop remedial atunci când
este cazul, reprezintă un beneficiu în evoluția sa academică, elevul fiind astfel încurajat și sprijinit să învețe cum și ce
să învețe. De asemenea, elevul nu se va simți inferior, așa cum este cazul atunci când apar unele deficiențe de învățare,
ci va accepta faptul că, prin sarcini individualizate va remedia situația actuală.
Prin urmare, folosirea planului de remediere, îl ajută pe educabil să corecteze și să îmbunătățească noțiunile neînsușite/
competențele nedobândite.

Învățarea OUTDOOR sau educația în aer liber
Autor:Prof.pt.înv. primar Dobrescu Oana Silvia
Învățarea în afara clasei sau în cadrul natural completează învățarea din clasă și e la fel de importantă. Jocul și educația outdoor
dau posibilitatea elevilor să facă, să vadă, să audă, să simtă natura și spațiul din jurul lor.
Educația outdoor este îmbogățită de resursele materiala ale cadrului natural, care pot fi adaptate și folosite în diferite moduri, în
funcție de interesele individuale și nevoile copiilor. Ea este mai eficientă când profesorii sunt focusați pe ceea ce au nevoie elevii.
Programele de educaţie outdoor se desfăşoară în natură şi finalitatea acestora nu o reprezintă atestările de tipul certificatelor şi
diplomelor, ci schimbările vizibile produse la nivelul comportamentelor.
Inițierea profesorilor și a elevilor în educația outdoor urmărește apropierea cât mai mult a omului de natură. Împreună învățăm să
cunoaștem, să prețuim natura din care facem parte, să ne dezvoltăm personal și social, să ne întărim sănătatea.
Jocul organizat în aer liber îi învață pe elevi să cunoască lumea, să experimenteze, să cerceteze, să investigheze, să creeze și să
inventeze. Prin educația outdoor se creează oportunitatea de a imbina teoria cu practica și de a o aplica în viața de zi cu zi, de a
face conexiuni cu realitatea.
Activitățile outdoor îi scot pe elevi din clasă în mijlocul naturii, îi învață să o cunoască, să observe și să cerceteze mediul
înconjurător, ca apoi să-l respecte și să-l protejeze pentru a trăi într-un mediu curat și sănătos. Educația outdoor nu presupune
doar organizarea unor simple excursii, drumeții sau tabere școlare. Ea trebuie să susțină formarea unor abilități de viață,
construirea și închegarea grupului, dezvoltarea deprinderilor de comunicare și colaborare.

O astfel de activitate va fi uun success dacă profesorul va ști să organizeze foarte bine această ieșire.
Unde mergem?, Cu ce mergem?, Cum ne pregătim?, Ce vom face? Sunt primii pași care trebuie făcuți când se propune
ieșirea în natură. Pe parcursul lor, profesorul trebuie să îmbine timpul de recreere cu reprize de lucru în care se
selecționează, se realizează niște produse- poze, colaje, desene, portofoliu.
Prin astfel de activități elevii își formează un stil de viață sănătos și spiritul de echipă.
În concluzie, activitățile desfășurate în afara clasei sunt atractive.

Îmbogățirea vocabularului la elevii din ciclul primar
Autor: Prof.pt.înv.primar Sîrbu Elena Laura
Una dintre competențele cheie ale absolventului de clasa a IV-a este competența de comunicare în limba maternă. Aceasta nu
se realizează doar în cadrul orelor de CLR/LLR, ci și în cadrul altor discipline. Articolul de față oferă câteva sugestii practice de
îmbogățire a vocabularului elevilor.
Elevii trebuie să cunoască înțelesul cuvintelor. Citirea textului individual de căte elevi, cu sublinierea pe text a cuvintelor
necunoscute, extragerea acestora, căutarea înțelesului în dicționar reprezintă pași esențiali. După ce elevii scriu cuvintele noi este
benefic să intregrăm acei termeni în vocabularul activ. Putem face acest lucru prin exerciții precum: alcătuirea de propoziții cu
noile cuvinte, jocuri de cuvinte, compuneri cu cuvintele date.Jocurile exercițiu, jocurile didactice rămân principalele mijloace de
realizare. Acestea includ exerciții de vocabular ce vizează sinonimele, omonimele, cuvintele polisemantice, antonime, familii
lexicale etc. Utilizarea proverbelor și a zicătorilor este un alt mijloc de îmbogățire a vocabularului. Acestea pot constitui exerciții
de sine stătătoare, copiii având ca sarcină să completeze enunțuri lacunare, sau pot fi extrase la finalul parcurgerii înțelegerii unui
text, analizei textului literar studiat la clasă. Un alt exercițiu poate fi reprezentat de conceperea unor compuneri pe baza unui
proverb dat. Pentru ca noii termeni să se integreze mai repede în vocabularul copiilor se pot utiliza posterele cu noile cuvinte. Pe
lângă imaginea care definește cuvântul, se pot alătua pe poster și sinonimele aferente.

Cuvântul poate fi “caracterizat”, jucându-ne cu transformările acestuia: ce parte de vorbire e, dacă înlocuim anumite
silabe/sunete cu altele ce cuvânt s-ar naște, care e forma de plural/singular, care este antonimul său? Jocurile de tip
domino, boardgame, formarea poeziilor, construcțiile de rime, de versuri sunt și ele utile, dar și foarte plăcute de elevi.
Organizatorii grafici, diagrma Venn sunt de ajutor la clasă pentru îmbogățirea vocabularului elevilor. Metodele activparticipative nu sunt de neglijat. Brainstormingul se poate aplica cu succes. Îi putem întreba pe copii:La ce vă duce cu
gândul cuvântul X? Pentru a aplica diagrama Venn se solicită elevilor să realizeze paralela dintre substantiv și
adjectiv. Copiii compară cele două părți de vorbire. Evident, la bază va sta formarea deprinderii de exprimare
corectă.Aceasta pornește de la ameliorarea vorbirii, corectarea anumitor pronunții, formarea unei dicții corecte. În acest
sens, frământările de limbă, jocurile de pronunțare, cu precădere în clasele mici, sunt potrivite. La acestea se adaugă
exercițiile de modulare a vocii prin citirea cu voce tare.
Alte activități creative pentru dezvoltarea limbajului pot fi următoarele: descrierea unui obiect fără menționarea
denumirii acestuia, alfabetul corpului(reprezentarea unor litere prin postura corpului),jocuri de rol.
La orele de matematică formarea competenței de conunicare se realizează prin citirea cerinței unei probleme,
sublinierea termenilor cheie care conduc la găsirea unor soluții de rezolvare, înțelegerea cerinței, verbalizarea acesteia
și a pașilor de rezolvare.
Link-uri utile:
https://www.librarieperoti.ro/fairytale-spinner-game-joc-educativ-cu-ruleta-pentru-dezvoltarea-vocabularului-si-alimbajului.html
https://youtu.be/fBdPTLM6Nyk
https://www.emag.ro/joc-educativ-puzzle-pentru-dezvoltarea-vocabularului-din-lemn-ph-906/pd/DW2NN7MBM/

https://jucarii-vorbarete.ro/product/set-3-dezvoltareavorbirii/?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7nwxvnKiO6nZow0ROC2ZYs35uijAIz0-8ftCcYM_3AuZPADiZ4m0QaAlWREALw_wcB
https://www.dol.ro/jucarii/jocuri-de-societate/jocuri-de-societate/joc-wordsearch-pkt70488306.html
https://www.rei.plus/categorie/resurse-logopedice/dupa-obiective-specifice/imbogatirea-vocabularului
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Educația în contextual actual.
Autor:Prof.pt.înv.primar Alexandru Oana

Într-una dintre cercetările sale, Ion Vulcănescu afirma: ,, Pentru fiecare familiei bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie
copilul...Calitatea de om se naște din iubire a cărei unică măsură este conștiința morală.”
Încă de la naștere, asupra copilului este exercitat un sistem amplu de influențe formative, familiale și extrafamiliale.
Începând cu prima parte a vieții, mediul direct și principal de formare al unui om este familia.
Căile procesului formativ desfășurat în cadrul unei familii nu sunt decât cele care formează structura procesului
educațional.Educația în cadrul familiei începe prin conceperea unui scop general al educației, aceasta constituind baza asupra
căruia se vor transpune și celelalte influențe educative.Perturbările provocate de pandemie și ansamblul măsurilor de limitarea a
răspândirii acesteia au afectat copiii, familiile acestora, dar și mediul extins. Ca o primă restricție de urgență, au fost închise
scolile, punându-se accentul asupra altor servicii, limitate la o anumită capacitate funcțională.Mediile familiale cu resurse limitate
sau care sunt marcate de sărăcie au fost cel mai puternic afectate de această pandemie.Nu toti copiii au avut acces la educatie in
toata aceasta perioada, efectele acestor lipsuri vazându-se atat in modalitatea de scriere, in perceperea informatiilor nevenite la
timp, precum si in organizarea disciplinara a copiilor.Copiii ai caror părinți i-au susținut in toata aceasta perioadă in demersul
didactic, nu au suferit pierderi in asimilarea de informații, singura lor pierdere a fost interacțiunea slabă sau lipsa interacțiunii
directe cu ceilalți copii.Din perspectiva educației, prezența la scoala in mod fizic,este benefica atat pentru legătura umană și
profesionala dintre profesori si elevi, pentru socializarea dintre copii, pentru copii care nu au facilități pentru școala online, pentru
părinții care nu au cu cine sa-și lase copiii acasă.

Factorii cei mai importanti in demersul didactic din aceasta perioada sunt RESPONSABILITATEA SI
SOLIDARITATEA. Doar in acest mod putem merge mai departe si generațiile actuale de elevi sa devina niste adulti
bine pregătiți.
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Tulburările de limbaj la copii
Autor: Prof.pt.înv.primar Ionescu Mădălina Elena

Tulburarea de limbaj reprezintă abatarea de la limbajul normal, de la manifestările verbale tipizate, unanim acceptate și folosite
în limbajul uzual. Cauzele tulburărilor de limbaj la copii își pot avea originea în timpul sarcinii (intoxicații, infecții etc.), în
timpul nașterii sau după naștere (organice, psihologice, neurulogice, sociale). Diagnosticarea copiilor care suferă de tulburări de
limbaj cuprinde, în general, două etape: oferirea unui diagnostic provizoriu cu ajutorul logopedului din școală sau grădiniță,
urmată de precizarea diagnosticului diferențial în cabinetul logopedului. Atât părinții, cât și cadrele didactice pot semnala aceste
abateri ale limbajului oral și scris, solicitând apoi ajutorul unei persoane specializate. Ulterior, logopedul va efectua o examinare
completă, care va viza nu doar limbajul, ci și implicațiile tulburării asupra comportamentului.
O clasificare a tulburărilor de limbaj este cea elaborată de E. Verza, clasificare care ţine seama de mai multe criterii în acelaşi
timp, potrivit căreia există: tulburări ale pronunţiei (dislalie, rinolalie, dizartrie), tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii (bâlbâiala,
logonevroza, tahilalia, bradilalia, aftongia, tulburări pe bază de coree), tulburări de voce (afonia, disfonia,fonastenia), tulburări ale
limbajului citit – scris (tulburări totale - agrafia şi alexia şi tulburări parţiale - disgrafia şi dislexia), tulburări polimorte de limbaj
(afazia, alalia), tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen şi retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a
vorbirii) şi tulburări ale limbajului bazate pe disfuncţii psihice (dislogii, ecolalii, jargonofazii, bradifazii).

În procesul de însuşire a limbajului oral, mulți copii mici prezintă probleme. O parte dintre ele pot trece neobservate,
dar altele, netratate la timp, vor crea complexe, vor împiedica învăţarea şcolară şi vor constitui o piedică în procesul
dezvoltării personale. Pentru corectarea acestor tulburări se pot utiliza diverse metode: educarea resporației, a auzului
fonematic și exerciții de gimnastică care să antreneze organele ce participă la realizarea pronunției, fiind nevoie de
sprijinul logopedului, al cadrelor didactice și al părinților.
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