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Exersarea limbilor străine la vârsta preşcolară- Lavinia Chiru
,,Învăţând o limbă străină, nu învăţăm numai cum gândesc şi cum simt alte societăţi, ceea ce au experimentat, valorile
şi cum se exprimă, ci avem totodată o oglindă culturală în care putem să vedem mai clar propria noastră societate,,Edward Lee Gorsuch
Copilul reprezintă cea mai importantă fiinţă pentru noi toţi, grija tuturor părinţilor gravitând în jurul dezvoltării sale
armonioase din toate punctele de vedere(fizic, emoţional, afectiv) uneori constituind o adevărată provocare. Odată ce
copilul îşi dezvoltă limbajul, atinge vârsta optimă la care acesta poate să ia contact cu cât mai multe dialecte, să
formuleze propoziţii simple sau complexe, să stabilească un dialog, părintele sau cadrul didactic işi poate da seama
dacă cel mic are o înclinaţie spre anumite limbi străine. Cu cât exersarea unei limbi străine survine de la o vârstă cât
mai fragedă, cu atât copiii vor face achizitii mult mai rapide, aceştia având o capacitate uluitoare de însuşire şi fixare a
acestora. Pentru susţinerea acestui demers este important ca activităţile de acasă ori de la grădiniţă să se desfăsoare atât
în limba maternă, cât si într-o limbă străină pentru care copilul are o înclinaţie evidentă.Tehnologia este cea care şi de
această dată vine în sprijinul nostru, ajutându-ne zilnic, uşurându-ne demersul, copilul auzind des o limbă straină la
televizor, pe internet, utilizând jucării interactive, ei devenind astfel familiarizaţi cu noile sunete, învăţând chiar fără
sa-şi dea seama şi folosind apoi aceste cuvinte în diverse comtexte sau situaţii.

4

Studierea uneia sau a mai multor limbi străine atrage după sine o serie de
beneficii, chiar dacă la început poate părea greu, solicitant pentru copil. De
obicei, copiii sunt curioşi să descopere lucruri noi, astfel învăţarea se poate
realiza prin diferite jocuri sau activităţi interactive.Specialiştii sunt de părere că
până la vârsta de şapte ani o limbă străină se poate invăţa mult mai uşor, copilul
depunând mai puţin efort.
De asemenea, este dovedit faptul că un copil care cunoaşte una sau mai multe
limbi străine are rezultate mult mai bune la testele de inteligenţă comparativ cu
un copil care cunoaşte doar limba maternă. În mediul educaţional este deosebit
de importantă stabilirea unei rutine de învăţare a unei limbi străine cu care
copilul să fie familiarizat zilnic, aceasta fixându-se cu mai multă uşurinţă în
memoria sa. Există diverse metode care ajută copilul să înţelegă o limbă străină
la fel ca pe limba maternă, înainte de a ştii să citească sau să scrie.Astfel, o
limbă străină poate fi adaptată în viaţa de zi cu zi a copilului numind deseori
obiecte în două limbi, uitându-vă la diverse materiale, cântece, animaţii în altă
limbă, jucând diverse joculeţe în limbi străine etc.
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GRĂDINIȚA ONLINE PENTRU GRUPA BABY
Corina Cenușă
Traversăm o perioada dificilă cu toții și apar schimbări de la o zi la alta. Educația s-a mutat în mediul online, iar
profesorii sunt încurajați să lucreze de acasă, pregătind materiale cât mai atractive pentru cei mici. Marea întrebare
a tuturor este urmatoarea : ” Care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale grădiniței, în educația copiilor?”
Ei bine, cu susținere și răbdare din partea tuturor vom trece peste toate provocarile. Întrucât cei mici nu iși pot
desfasura activitatile fara ajutor, parintii preiau si rolul educatoarei in cadrul activitatilor propuse. Este important sa
nu se piarda contactul dintre gradinita si familie
Copiii nu sunt antrenați să și gestioneze frustrările și emoțiile, sunt copleșiți, iar timpul petrecut in fata ecranelor
îi poate face confuzi, furioși, agitați, de aceea implicarea părinților în educația copiilor este una foarte importantă.
Este recomandat să cereti sprijinul cadrului didactic și colaborând cu el procesul de adaptarea la mediul online
devine mai ușoara, deoarece nici cadrele didactice și nici părinții nu sunt perfect adaptați la mediul online, dar
impreuna vom gasi cele mai bune solutii, ca intr-o echipa!
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Pentru a le asigura un mediu sigur este important ca în
procesul de adaptare la activitatile online sa-i investim pe
copii cu incredere,cu calm dar și cu entuziasm.

Anteprescolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au
familiarizat cu micile sesiuni online , prin diferite programe și
site-uri de lucru cu ajutorul cărora am reusit să le creăm
material interactiv, atractiv, educativ, stimulativ.
Rolul nostru este acela de a facilita transmiterea
cunostintelor intr-un mediu total nou, dar care pare a fi
viitorul. Vom pregati generatii de copii pentru meserii care
nici nu exista inca, dar ii invatam sa se adapteze la fiecare
element nou!
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Lateralitatea – Mădălina Floroiu
Lateralitatea umană se referă la preferinţele pe care fiecare le arată pentru una din părţile corpului. Un exemplu în acest
sens ar fi preferinţa de a scrie cu mâna stângă a unui copil stângaci. Nu sunt cunoscute cauzele pentru care un copil este
dreptaci sau stângaci, dar se crede că se datorează emisferei cerebrale predominante. Majoritatea copiilor sunt dreptaci, ei
manifestând o predominanţă a părţii drepte a corpului lor nu numai cu scrisul, ci şi cu piciorul, ochiul sau urechea.
Lateralitatea nu are nimic de-a face cu o tulburare psihologică sau de personalitate. Este un mod de funcţionare
neurofiziologic ale cărui repercursiuni afectează câmpul psihomotric. Atunci când lateralitatea nu este corect stabilită apar
dificultăţi de atenţie, de organizare spaţio-temporală, probleme emoţionale şi de stimă de sine şi, drept consecinţă,
dificultăţi în performanţa şcolară.

Exerciţii de lateralitate pentru copii ( Activităţile propuse ajută la stimularea dezvoltării lateralităţii şi stabilirea
dominanţei )
Recunoaşterea erorilor în desene similare (jocurile de tipul „Găseşte diferenţele în cele două imagini”);
Aruncarea şi prinderea obiectelor, cu ambele mâini, pe rând;
Tragerea la ţintă cu ambele mâini, pe rând;
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În continuare voi propune câteva jocuri ce pot fi realizate atât acasă, cât şi la clasă:
1. Atinge ursuleţul
Materiale necesare: un ursuleţ de pluş (sau orice altă jucărie), o eşarfă.
Copilul este legat la ochi cu eşarfa, apoi cei din jurul lui trebuie să îl îndrume pentru a ajunge la ursuleţ spunându-i: „Mergi 3
paşi la dreapta, 2 la stânga, etc” în funcţie de locul în care a fost plasat ursuleţul, până ce acesta a reuşit să atingă ursuleţul.
Jocul poate deveni mai complicat dacă se pun obstacole pe traseu.
2. Nasul vecinului
Participanţii la joc stau aşezaţi într-un cerc, iar în centrul cercului stă conducătorul jocului. Când cel din centru spune
„stânga”, toată lumea atinge vârful nasului partenerului din stânga – cu mâna stângă, atunci când spune „dreapta”, toată lumea
atinge vârful nasului partenerului din dreapta – cu mâna dreaptă. Cel care greşeşte merge în centrul cercului să dirijeze jocul.
3. Un pas înainte
Materiale necesare: perne/ foi colorate, o eşarfă.
Se realizează un traseu din perne. Copilul este legat la ochi cu eşarfa, iar adultul îl va dirija pe traseu, dar fără sa vorbească,
doar prin atingerea unor părţi ale corpului: o atingere pe umărul drept – copilul face un pas la dreapta, o atingere pe umărul
stâng – copilul face un pas la stânga, o atingere pe cap – copilul face un pas înainte.
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Exemplu de fișă de lucru
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Carențe în dezvoltarea copilului de vârstă preșcolară
Luciana Iscru
Știm cu toții că suntem unici și diferiți. Fiecare copil se dezvoltă în ritmul său, este unic și învață în felul său.
Modul în care acumulăm informații, ne dezvoltăm și evoluăm, este influențat și de factorii din jurul nostru. Cu
toate acestea, uneori preșcolarii pot întâmpina anumite dificultăți în dezvoltare, fapt pentru care este in beneficiul
părintelui şi al copilului să ceară sfatul unui specialist. Aceste carențe se pot observa atât în cadrul familial cât, și în
mediul educațional. În cadrul activităților educaționale, este vizibil faptul că anumiți stimuli, sarcini de lucru,
comportamente, informații diverse, lipsesc, sau copilul nu reușește să și le însușească, acesta întâmpinând întârzieri
în dezvoltare.
Aceste carențe se pot remedia sau îmbunătății considerabil, dacă se intervine din timp, rezultatul acestora fiind
mult mai eficient. Primii șase ani de viață sunt foarte importanți în dezvoltare, deoarce până la această vârstă
eficiența stimulării este maximă. Cu siguranță ați întâlnit termenul de “dezvoltare pshiomotorie”, acest termen
ghidând specialiștii cât mai corect în vederea stabilirii unei conduite. Aceste repere nu sunt atinse uneori, din
diverse motive, cum ar fi : stimulare neadecvată în familie, afectiuni medicale, cauze neurologice, sindroame
genetice, prematuritate etc.
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Comportamentele, abilitățile și cunoștințele copilului, sunt stabilite progresiv, acesta urmând o anumită
succesiune în ceea ce privește atingerea acestora în fiecare etapă a dezvoltării. Atunci când acestea nu sunt atinse
într-un anumit interval de timp, putem suspecta o întârziere în dezvoltare. În urma acestor întârzieri se fac anumite
teste si evaluări, care au scopul de a depista care funcție este afectată ( de exemplu: atenția, memoria, limbajul,
comportamente sociale, motricitate fina și grosieră, abilitățile senzoriomotorii etc). În urma aestor evaluări,
specialistul stabilește un plan de intervenție personalizat, ce trebuie aplicat atât acasă cât și în mediul educațional.
Dacă acest plan nu presupune o munca susținută și constantă, nu va avea finalitatea dorită(normalizarea reperelor
de dezvoltare specifice vârstei),iar atunci când copilul va crește, va merge la școală poate experimenta anumite
tulburări emoționale, comportamentale, deficit de atenție, tulburări specifice de învățare (învățarea alfabetului,
scris, citit, calcul matematic etc). Se întâmplă, din păcate, ca părintele să refuze categoric ajutorul unui specialist
ori să apeleze prea târziu la acesta, scăzând însă potențialul de revenire. Încurajăm deschiderea părinţilor care
întotdeauna va veni în spijinul copilului, aceştia având susţinerea cadrului didactic şi a specialistului
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Dezvoltarea copilului prin jocul senzorial
Mariana Sâmbotin
Jocul senzorial este orice activitate care stimulează simțurile copilului și ii oferă posibilități nemăsurate de explorare și
învățare. Printre avantajele jocurilor senzoriale se număra si faptul că acestea se pot realiza oriunde și putem include orice ne
oferă mediul înconjurător în desfășurarea lor. În funcție de simțul pe care îl antrenează, jocurile senzoriale pot fi de mai multe
feluri: tactile, vizuale, olfactive, motrice, auditive.
Una dintre activitățile senzoriale des întâlnite în cadrul activităților din grădiniță o reprezintă joaca „cutiilor senzoriale” .
Având diferite compoziții, culori, texture, cutiile senzoriale pot fi simple sau variate,iar opțiunile de materiale și obiecte pe care
le putem folosi sunt nelimitate. În funcție de tema aleasă sau de ideea de joc se pot adauga in cutii : orez, boabe de porumb,
fasole, semințe, pietre sau diverse obiecte. Mai mult decât a simți diferite texturi, copiii vor fi puși în fața situației de a descoperi
și înțelege diverse concepte din mediul înconjurator. Vor face cunoștință cu probleme matematice, cum ar fi compararea
dimensiunii, potrivirea , sortarea și clasificarea, dar și abilități științifice, cum ar fi determinarea cauzei și efectului, prin
amestecarea diferitelor ingrediete pot descoperi culori. Joaca senzorială ajuta copilul să dea frâu liber creativității, întrebărilor si
discuțiilor, intervenirii asupra scenei de joc. Copilul este liber si stăpân pe situație, capabil să ia propiile decizii. De aceea, acest
tip de joacă întărește încrederea în sine și le dezvoltă celor mici independență.
Prin intermediul activităților senzoriale copilul se dezvoltă pe toate planurile: cognitiv, social, emoțional, fizic, creativ.
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Atâta timp cât copilul observă diferite texturi , mirosuri, imagini vizuale sau chiar gusturi și ascultă diferite genuri muzicale, limbajul se
va îmbogații, putând verbaliza cu usurință caracteristici fizice ale obiectelor cu care intră în contact. Atât conceptele matematice , cât și
cele științifice prind sens in timp ce copilul manipulează obiecte specifice temei. Din punct de vedere emoțional, copiii au oportunitatea
de a se simți bine in pielea lor si au posibilitatea de a lua propiile decizii. Faptul ca ei reușesc să se autodescopere îi ajută să devină
curioși în legatura cu lumea înconjurătoare.
ACTIVITATI SENZORIALE PENTRU PRICHINDEI DESFĂSURATE ÎN GRĂDINIȚĂ
1. PICTURA CU GHEAȚĂ
Această activitate distractivă este ideală de realizat in sezonul cald, este binevenită pentru ca cei mici să își dezvolte creativitatea,
simțul tactil și cel de observare si îi va ajuta să observe diferența dintre lichid și gheață, ce se întâmplă cu apa pusă în diferite medii.
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2. LĂZILE SENZORIALE

3. JOC CU ALUAT

Acest tip de joc încurajează explorarea
vizuală și tactilă, de asemenea va ajuta și la
dezvoltarea limbajului. Este foarte important în
desfăsurarea acestei activități să punem la
dispoziția copilului diferite materiale cu texturi
diferite, iar copilul să le poată experimenta pe

Această activitate de modelare este excelentă
pentru stimularea senzorială a copilului preșcolar.
Folosirea degetelor pentru a crea diverse modele ,
pentru a rupe , pentru a le tăia în diferite forme,
este extrem de benefică pentru creativitatea celor
mici, dar și pentru dezvoltarea abilităților motorii
fine.

fiecare în parte.
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Importanța abilităților de comunicare la copilul preșcolar
Mădălina Drugă
Comunicarea și limbajul au un rol important de-a lungul vieții, ajutându-ne să înțelegem ce se întîmplă în jurul nostru, să ne
exprimăm nevoi și sentimente, să vorbim, să gândim, să învățăm, să dezvoltăm relații, să rezolvăm probleme, etc. Comunicarea
înseamnă mai mult decât a vorbi, înseamnă toate modurile în care o persoană înțelege și comunică, dintre care doar o parte reprezintă
cuvintele rostite. A vorbi, a-i înțelege pe ceilalți, și a știi ce să spui, sunt abilități cu adevărat importante în viață. Copiii asimilează
abilități de comunicare în fiecare zi prin conversațiile avute cu membrii familiei, cu educatorii, profesorii, colegii, etc. Pentru a fi
capabil să se exprime clar și cu încredere, pe măsură ce copilul crește, este important să-i cultivăm abilități de comunicare. Abilitatea
de a comunica eficient este o abilitate cheie, esențială pentru exprimare și pentru dezvoltarea relațiilor sociale. Copiii au nevoie de
oportunități zilnice de a participa la activități, care să îi ajute, să învețe noi abilități, sau să le exerseze, în medii distractive, stimulative
și de susținere, iar grădinița este un astfel de mediu.
Capacitatea de a comunica îi ajută pe copii să-și facă prieteni, să se joace, să învețe. Pe măsură ce copiii își îmbunățășesc abilitățile
lingvistice își dezvoltă și abilitățile de comunicare. Putem spune că există comunicare atunci când înțelegem ceea ce întreabă cineva și
îi răspundem, și când ne putem exprima gândurile, nevoile și sentimentele într-un mod în care ceilalți ne pot înțelege. Oamenii au o
mare nevoie de a comunica și de a construi relații cu ceilalți.
Comunicarea este importantă pentru învățare și gândire. Copiii folosesc comunicarea pentru a învăța despre lume, pentru a
interacționa cu ceilalți, pentru a gândi și pentru a-și exprima ideile.
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Cum identificăm copilul cu slabe abilități de comunicare? Este foarte ușor de recunoscut prin faptul că nu reușește să își aștepte rândul
în conversație sau joc, adesea îi întrerupe pe ceilalți, nu se implică și nu poate susține o conversație cu ceilalți, nu poate accepta puncte
de vedere diferite, nu înțelege limbajul nonverbal. Prin stimularea competențelor de comunicare îi ajutăm să formeze și să mențină
relații, îi ajutăm să reușească să-i înțeleagă şi să se înţeleagă cu ceilalţi, prevenind în felul acesta apariția problemelor emoționale și de
comportament. Capacitatea copiilor de a comunica cu cei din jur, de a-și exprima, gândurile, ideile, impresiile, constituie o bază în
activitatea zilnică la grădiniță, la școală, și apoi, în viața socială de mai târziu.
Atenţia acordată comunicării încă din grădiniță nu este întâmplătoare. În felul acesta copiii sunt pregătiţi pentru şcoală, şi în școală au
nevoie de competenţe de comunicare. De la vârsta preșcolară trebuie să-l ajutăm pe copil, să-şi descopere potenţialul lingvistic, să știe să
apeleze la arta cuvântului pentru a găsi soluţii. În grădiniță se urmăreşte dezvoltarea abilităților de comunicare ale copiilor prin acte de
limbaj, dar şi a competenţelor de a asculta/recepta un mesaj, de a exprima şi participa la dialog. Stimularea conversaţiei între copii se
realizează creând condiţii care permit reuniunea copiilor în grupuri, antrenând copiii în activităţi care să stimuleaze interesul acestora
pentru dialog. În acest fel copilul preșcolar creează relaţii cu ceilalţi copii, cooperează, dialoghează ca partener egal printr-un schimb de
idei. Este important atât ca părinţi, cât şi ca educatori să îi ajutăm pe copii să-şi dezvolte şi să-și folosească abilităţile de comunicare
pentru a-şi expune puncte de vedere, pentru a-şi argumenta poziţia vizavi de diverse situaţii. Comunicarea îi ajută pe copii să se
integreze în societate, să îşi facă prieteni şi să-și dezvolte abilități socio-emoţionale. Comunicarea reprezintă mai mult decât un simplu
mod de a vorbi şi a transmite informaţii.
Bibliografie:
Pânisoara, Ovidiu-Ion, 2004, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iași
Cucoș, Constantin, 1998, Pedagogie, Editura Polirom, Iași
17
Soitu, Laurențiu, 1997, Pedagogia comunicării, Editura Didactică și Pedagogică, București.

De ce să le citim copiilor povești? – Corina Hagiu
Trăim în era vitezei, iar cititul pare dintr-o epocă apusă. Părinții sunt tot mai prinși în activitățile zilnice și parcă timpul se îngustează.
Copiii sunt tot mai atrași de tehnologie, iar cărțile par a fi de domeniul science fiction; însă rolul cărților în dezvoltarea copilului de
astăzi și a adultului de mâine nu este de neglijat. Din acest motiv este foarte important ca atunci când adulții petrec timp cu copiii să nu
evite să le citească o poveste.
Beneficiile cititului sunt multiple. În primul rând, părinții petrec timp de calitate cu copiii și adoptă un mod de relaxare productiv.
Lumea poveștilor este fascinantă și plină de provocări. În al doilea rând, îi ajută pe cei mici să își dezvolte imaginația și vocabularul.
Pentru ca cititul să devină obișnuință, copiii au nevoie de modele, iar nimeni nu poate fi model mai bun decât părinții. La început este
suficient să li se citească povești, să poarte discuții despre povești, să-și vadă părinții citind. Apoi este necesar să fie încurajați să citească
singuri, să citească în paralel cu părinții, să-și stabilească un timp pentru citit zilnic.
Citirea poveștilor aduce următoaterele beneficii: dezvoltă imaginația, copilul ascultă poveștile și își imaginează contextul, acțiunea,
personajele după propriile reguli; dezvoltă vocabularul și abilitățile de comunicare – cu citirea fiecărei noi povești, copilul învață cuvinte
noi, expresii noi, ajungând să le folosească în uzul zilnic. La început este necesar să îi fie explicate cuvintele noi, în timp le va înțelege și
contextualiza. Cititul îi ajută pe copii să se exprime cu mai multă ușurință folosind expresiile adecvate și tonul vocii potrivit situației
curente prin imitarea personajelor, iar odată cu trecerea anilor își va adapta comportamentul în funcție de eveniment.
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Un alt beneficiu al cititului poveștilor vizează petrecerea unui timp de calitate împreună cu părinții și conectarea părinte-copil. Prin
această conectare, relațiile dintre cei doi părinți și copii devin mai puternice, odată cu citirea poveștilor se descoperă reciproc și își
dezvoltă fiecare propriile capacități: adulții capacitatea de a povesti, explica, de a-și regăsi propria copilărie, copiii își dezvoltă
capacitatea de a asculta, de a-și imagina și de a descoperi o lume magică, perfectă, unde binele învinge aproape întotdeauna răul, o
lume în care se proiectează pe ei înșiși.
De asemenea, cititul poveștilor dezvoltă atenția și capacitatea de concentrare. Cititul este asemenea mersului pe bicicletă, se învață
progresiv, începând de la vârste mici, copiilor li se citesc povești scurte care abundă în imagini mari și au text puțin. Treptat, copiii
încep să se concentreze din ce în ce mai mult, iar adulții le vor citi povești din ce în ce mai lungi, astfel poveștile cu imagini mari și text
puțin vor fi înlocuite treptat de povești cu text lung și imagini mai mici, lăsându-le loc copiilor să-și imagineze o lume plină de magie și
minuni. Cititul progresiv pregătește copilul de astăzi pentru școala de mâine, care-i va cere timp lung de concentrare.

Cititul dezvoltă capacitatea de memorare ajutându-l pe micul om să memoreze mai ușor informații, poezii, date. Este cunoscut faptul
că dacă li se citește o poveste de mai multe ori, copiii ajung să memoreze pasajele din poveste care le-au atras atenția și să le reproducă.
Un alt beneficiu al cititului este dezvoltarea etică și morală al copilului, acesta învățând din povești să facă diferența dintre bine și rău și
înțelegând, din întâmplările și comportamentele personajelor, relația cauză-efect. Doar ascultând povești, pot înțelege că fiecare
comportament are o repercursiune. Copiii asociază comportamentele bune și mai puțin bune cu ale personajelor din poveste, imitândule până la identificare.
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De la NU la DA… sau cum obținem cooperarea copilului
Ramona Dobre
Când vine vorba de cooperarea copilului cu toții ne-am dori o formulă magică pe care să o aplicăm cu sfințenie astfel încât refuzurile să
fie scoase de pe listă. Ne întrebăm, oare de ce refuză copiii? Pentru a ajunge cât mai aproape de un răspuns autentic este lesne de înțeles
că mai întâi de toate este important să cunoaștem cauza, sau mai bine spus, cauzele ce stau în spatele refuzului și, implicit, a lipsei
cooperării copilului.
Conform teorii autodeterminării elaborate de Deci și Ryan există o mare legătură între comportamentele copiilor și chiar și ale adulților
și nevoile psihologice ce stau în spatele acestora. Deci și Ryan aduc în discuție trei nevoi psihologice de bază cu care ființa umană se
naște: nevoia de conectare, nevoia de competență și nevoia de control/autonomie. Pe baza acestei teorii, Urania Cremene- expert în
parenting- explică ce se află în spatele fiecărei nevoi și de ce atunci când una sau mai multe dintre aceste nevoi nu este satisfăcută apar
comportamentele negative ale copilului și refuzurile.
Ce înseamnă că aceste nevoi nu sunt satisfăcute?
Nevoia de conectare- în spatele acestei nevoi nesatisfăcute apar comportamente negative și refuzuri de felul: de a sta singur; de a
rămâne la bunici sau la grădinită, spre exemplu; de a dormi singur; de a lăsa din mână un obiect de care s-a atașat etc.
Nevoia de competență- când această nevoie nu este satisfăcută copilul își pierde încrederea în el iar în zona refuzurilor ce apar ca și
comportamente sunt: refuzuri de a încerca ceva nou, de a gusta o mâncare nouă, renunță ușor în momentul când ceva nu îî iese, drept
urmare vom auzi des NU POT în sensul de nu vreau să mai încerc.
Nevoia de control- aceasta este nevoia care, în general, în momentul în care nu este satisfăcută apar refuzurile unui copil.
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Toate aceste trei nevoi sunt interdependente, lucrează împreună. Pentru a experimenta o stare de bine este nevoie să avem toate aceste
nevoi satisfăcute, însă este important de specificat că ponderea acestora este diferită pentru fiecare copil. Spre exemplu, acei copii pentru
care predomină nevoia de conectare sunt cei sensibili, pentru care relațiile sunt foarte importante. Mai sunt acei copii curioși, foarte
energici care au mereu pregătită o intrebare și care vor proba de fiecare dată o informație până vor avea convingerea că așa este. La acești
copii predomină nevoia de competență. Și, mai apoi, sunt acei copii pentru care nevoia de control predomină și despre care avem tendința
să spunem că sunt încăpățânați sau au o personalitate puternică.
Nu întâmplător am lăsat la sfârșit nevoia de contol, ci pentru că în momentul în care aceasta nu este suficient satisfăcută apar refuzurile
cam în toate zonele. Am putea spune, deci, că aceasta stă în spatele NU-ului pe care îl auzim des din partea copilului.
Cum obținem, așadar, cooperarea copilului? Iată câteva tehnici pe care Urania Cremene le propune:
Tehnica ”planifică în avans”: copiii trăiesc în prezent, iar acest lucru presupune că ei nu au o noțiune prea exactă a timpului. Această
planificare în avans îl va ajuta pe copil să treacă mult mai ușor de la un pas la celălalt. Un bun exemplu în acest sens este vizita la medic.
Dacă noi ii spunem copilului că urmează să facă o injecție dar nu e dureros iar el va experimenta durerea, nu ne va mai crede data
viitoare. Încrederea este foartă importantă în obținerea cooperării. Așadar, povestim REAL ce urmează să se întâmple.
Tehnica ”după ce”: Înlocuindu-l pe dacă cu după ce copilul nu mai are tendința de a refuza. Cuvântul de bază aici este
SECVENȚIALITATEA (dupa ce îți strângi jucăriile putem merge afară; după ce te speli pe dinți cu drag îți citesc povestea etc).
Tehnica ”opțiuni în limita”: Pe scurt, această tehnică presupune să începem cu empatia pentru ca mai apoi să îi oferim copilului două,
maximum trei alternative în cadrul limitelor stabilite în prealabil și încheiem de fiecare dată cu ”tu alegi/ tu decizi/este alegerea ta”.
Procedând astfel, copilul simte că ia decizii iar nevoia lui de control este constant satisfăcută.
În loc de concluzie
Ce facem dacă totuși aceste tehnici nu funcționează? Este foarte important să existe consecințe la acel comportament negativ pe care
dorim să-l îndreptăm, altfel copilul nu ar fi motivat să-l înlocuiască.
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Lucruri pe care un părinte nu trebuie să le spună
niciodată copilului său - Sofia Rîcu
De cele mai multe ori, mulți părinți reacționează la comportamentele copilului cu un discurs parintesc construit din fraze preluate din
propriile experiențe. Această abordare nu este neapărat gresită dar, din păcate, multe dintre expresiile folosite sunt depășite sau greșite
despre modul în care funcționează copiii. Altele nu au efect în urechile copiilor, ci sunt doar reacții emoționale la stresul de a fi
responsabil pentru oameni mici și irationali.
„Ce copil rău eşti ”
În momentele dificile, părinții pot crede că micuţii lor sunt persoane rele, cu acţiuni răutăcioase și înclinate spre un comportament
negativ. Astfel apare dorința de a întreba un copil de ce este atât de rău, sau chiar să ii spui că este rău.
Bine ar fi să numim comportamentul ca fiind rău și să consolidăm faptul că, copilul este o persoană bună și capabilă să facă bine. Este
mult mai bine să evidențiem comportamentele bune, punerea lor în lumină pozitiva. De asemenea, este important ca acea consecința
să vină cu asigurarea că micutul este încă foarte iubit.
„Nu mai fi timid”
Una dintre cele mai sigure modalități de a împinge un copil către anxietate este să-l forțăm să salute persoanele cu care se simte
inconfortabil, sau sa-i impunem sa imbratiseze, sa dea mâna sau sa sărute persoane necunoscute pentru el.
Copiii timizi se vor descurca cel mai bine dacă știu ce urmează să se întâmple și exersăm împreuna un salut, mai degrabă decât o
strângere de mână sau o îmbrățișare. Timiditatea se tratează cu practică, sprijin și pregătire.
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"Du-te în camera ta"
Această mica pedeapsa este un răspuns la comportamentul antisocial. Pauza impusa oferă copilului posibilitatea de a se gandi la
comportamentul său, dar doar atunci când este administrată cu atenție calmă și cu o discuție despre ceea ce s-a întâmplat și cum s-ar fi
putut face intr-un alt mod.Mai bine îl ții aproape și liniștiț decât la distanță și în afara sferei tale de influentă.
„De ce nu poți fi mai bun ca fratele tău”
Rivalitațile dintre frați pot fi foarte dăunătoare. Într-o casă este mai probabil să aibă loc conflicte între frați, decât între părinți și copii.
Ultimul lucru de care are nevoie o relație tensionată este o presiune competitivă suplimentară din partea părinților. Părinții ar face mai bine
sa incurajeze cooperarea dintre frați in loc să facă comparații inutile. Încurajarea jocurilor cooperative, necompetitive sau cererea copiilor
să lucreze împreună pentru a finaliza un proiect este mult mai bună decât a arăta slăbiciunile comparative.
„Tu ai vrut-o!”
Creșterea unui copil sub amenințarea violenței este o modalitate propice de a crea adulți violenți și antisociali, mai ales dacă amenințările
se transformă în acțiuni. Acestea trebuiesc oprite și înlocuite cu educația prin cooperare și construirea de modele și comportamente
pozitive.
Sistemul de educaţie tip cauză – efect, sau pedeapsă versus recompensă funcționează de mii de ani și este un proces corect. Dar deși acest
proces a funcționat aproape perfect până la generația actualilor părinți, pentru cei aflati acum în formare este nevoie de mai mult de atât.
Expunerea copiilor la nivelul actual uriaș de informație, tehnologia, da posibilitatea exprimării ‘eu-lui’ în modalități complet neacceptate
în urmă cu cateva decenii, fac misiunea părinților și educatorilor din zilele noastre mult mai complicată. Cei mari trebuie sa gasească
resurse de răbdare, exemple pozitive care să îi inspire și să îi ghideze pe copii spre a deveni în acelasi timp adulți responsabili cerințelor
societății aflată în continuă transformare, dar și impliniți emoțional și creativ.
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Jocul didactic în activitatea matematică
Simona Stoica
Prin intermediul jocului copilul interactionează cu obiecte, lucruri, poate juca diferite roluri aducându-l cât mai
aproape de realitatea de zi cu zi. El intră în contact direct cu lumea înconjurătoare, o descoperă cu proprii ochi, o
analizează, o înțelege, își creează o percepție asupra formelor, culorilor, dimensiunilor, pozițiilor spațiale.
La vârsta preșcolară, copiii nu reușesc sa folosească un limbaj matematic adecvat, tocmai din acest motiv dobândirea
cunoștințelor se face spontan prin intermediul jocurilor desfășurate la grupă. Jocul didactic matematic, ca modalitate de
instruire și educare intelectuală a preșcolarilor realizează o îmbinare deplină între obiectivele urmărite, conținutul
activității și particularitățile psihice ale vârstei preșcolare, prin transpunerea sarcinilor de învățare în joc. Jocul didactic
are drept note definitorii: conținutul, sarcina didactică, elementele și regulile de joc. Regulile jocului realizează legătura
între sarcina didactică și acțiunea jocului. (Jalbă C., Nicu G, 2006)
Joaca și învățarea sunt activități care se îmbină perfect. Activitatea matematică desfășurată prin joc ajută copilul să își
îmbogățească cunoștințele matematice mult mai usor, construind astfel premisele pentru gândirea logică. Aceste activități
le putem face si mai atractive, copii fiind foarte încântați și receptivi dacă folosim si materiale din natură (de exemplu,
toamna este foarte ofertantă: frunze, castane, ghinde, crengi, frunze uscate, conuri, fructe, legume)
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Exemple de bune practici:
Forme geometrice:
Recunoașterea și denumirea formelor geometrice: cerc, pătrat.
“Treci la locul tău”, „Formele geometrice vesele”,
Grupe de obiecte:
Gruparea, dupa un criteriu dat (formă, culoare, mărime);
Perceperea și observarea diferențelor de mărime, culoare, formă;
Construirea unei structuri simple după un model dat.
„Omida și culorile”, „Frunze de toamnă”, „Grupează și
numară obiectele”

26

Numerație:
Repetarea numerației în limitele 1-3
(constituire de mulțimi, numerație,
raportarea numărului la cantitate)
„Cate flori si cate cosuri?”,
„Numără peștișorii”,
„Te rog să îmi dai...”
„Numără și potrivește!”
„Câte frunze sunt?”
”Formează mulțimi de buburuze”

Educația cu blândețe
Ramona Costenco
Credem cu tărie în conceptul EDUCAȚIE CU BLÂNDEȚE , pentru că fiecare copil are un
potențial individual imens, trebuie doar ajutat cu multă răbdare să-l descopere. Este datoria noastră,
că părinți, ca dascăli, formatori, să-i încurajăm spre a fi cea mai bună versiune a lor. Uneori e greu,
alteori ușor.
Educația cu blândețe nu este despre lipsa lui NU, a respectului sau a limitelor, ci dimpotrivă.
Aplicăm în grădiniță impunerea acestor limite, dar cu blândețe și respect. Copilul trebuie să simtă
că este iubit, apreciat și atunci când îi spunem NU, iar asta presupune un efort major, întrucât uneori
uităm că și ei sunt ființe complexe, exact ca și noi, iar nevoile sunt de cele mai multe ori aceleași ca
ale noastre, de validare, înțelegere, respect.
Între noi și copii se formează o conexiune importantă, mediul familal și cel din grădiniță trebuie
să reprezinte un tot unitar care ajută copilul să crească frumos, să se dezvolte armonios din punct de
vedere emoțional, psihomotor, cognitiv.
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Ne dorim ca în anii de grădiniță copiii să poată oferi ceea ce primesc, respectiv
iubire, acceptare, răbdare, blândețe. Relațiile create între copii, între copii și educatori, îngrijitori,
profesori sunt cele mai importante, pentru că prin intermediul lor copilul se descoperă pe sine.
Practicăm o educație cu blândețe atunci când susținem copilul să devină independent, lăsându-l
să ia decizii pe măsură puterii lui, îi explicăm regulile lumii cu adevăr, consecințe, nu cu șantaj sau
manipulare, atunci când ascultăm nevoile lui fără a-l judeca, când îi acceptăm așa cum sunt și cum
nu sunt, cum pot face și nu pot face anumite lucruri pentru vârstă lor, ce se ascunde în spatele
fiecărei reacții sau emoție.
Fiecare copil are ritmul propriu de învățare, de asimilare a cunoștințelor, de dezvoltare, de aceea
este important să respectăm acest ritm și să le fim alături atunci când întâmpină dificultăți.
Grădinița, alături de familie, trebuie să creeze copiilor un spațiu unde să se simtă în siguranță,
iubiți, apreciați, și că orice s-ar întâmplă vom fi acolo pentru ei !
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ABC-ul Just 4 Kids
~ nivel primar ~

CUPRINS
1. Arta tranzientă- creativitate în și din natură– Corina Cernea
2. Predarea în format asincron– Antoanela Anghel
3. Alternarea metodelor didactice tradiționale și moderne în cadrul orelor de Comunicare în limba română–Cristina Poeană
4. Dezvoltarea limbajului la școlarii mici – Cătălina Crețu
5. Structura dimensională a clasei de elevi și rolul ei în managementul casei – Florența Protopopescu
6. Dezvoltarea interesului pentru lectură la școlarii mici – Roxana Georgescu-Moise
7. Formarea competenței de comunicare la elevii din clasele primare– Cătălina Cuțar
8. Comunicarea didactică dintre elev și profesor – Georgiana Bălan
9. Internetul și învățarea interactivă la vârsta școlară mică– Daniela Băjenaru
10. Educație pentru sănătate– Silvia Dobrescu
11. Strategii de învățare eficientă– Laura Sîrbu
12. Dimensiunea psihologică a clasei de elevi- Oana Alexandru
13. Tipologia profesorului- Mădălina Ionescu

Arta tranzientă - creativitate în și din natură
Corina Cernea

Arta tranzientă este un concept nou care se bazează pe conectarea elevilor cu natura, dezvoltarea creativității și
imaginației acestora. Mai este cunoscută sub numele de artă mobilă, fiind practic o colecție de materiale din natură,
cu care elevii pot crea o imagine. Produsul nu este final, materialele fiind mobile, ele se pot rearanja în diverse alte
moduri sau forme.
Materialele folosite în arta tranzientă sunt variate, colorate, cu diverse culori și textu din natură sau nu
numai. Ele permit elevilor să le manipuleze, să exploreze, sorteze, experimenteze forme, modele, imagini. Acestea
sunt denumite” loose parts”, fiind materiale care nu pun în pericol siguranța copiilor și sunt extrem de variate și la
îndemâna oricui: frunze, pene, pietricele, crenguțe, bețișoare, conuri de brad, scoici, ghinde, castane, boabe de fasole,
porumb, linte, mazăre, paie, paste, fire/lână, fructe ,legume întregi sau tăiate, nuci, alune, obiecte reciclate, etc.
Loris Malaguzzi pleacă de la ideea că fiecare copil este o ființă curioasă, creativă, dornică de explorare, de
învățare și capabilă de a observa și de a înțelege lumea într-o mie de feluri. Această proiecție a copilului ajută de fapt
adultul (educatorul, părintele) să fie deschis în a observa și a înțelege copilul în individualitatea sa, fără a avea o
percepție predefinită despre acesta.
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Arta tranzientă este o modalitate ușoară de a oferi elevilor o experiență creativă bogată și stimulativă ,
dezvoltând îndemânarea și inventivitatea elevilor. Ea încurajează joaca liberă, neîngrădită de vreo regulă anume,
iar cadrul didactic are rolul doar de supraveghetor. Se pot desfășura ore de Arte Vizuale și Abilități Practice în
natură, în parcuri, păduri, unde elevii sunt invitați să exporeze, să culeagă , să adune elemente din natură ( ghinde,
frunze, bețișoare, castane, flori, pietre, conuri de brad, etc.) și să își pună în valoare creativitatea, să sorteze, să
așeze, să combine și apoi să rearanjeze elementele pentru a obține opera de artă în natură.
Educatorii/ învățătorii pot amenaja în sala de clasă un colț al naturii, cu material din natură ( “loose parts”),
facilitând elevilor accesul direct la acestea și fără a pune presiune pe ei iar apoi îi invită la exporare. Pe podea sau
pe un cearșaf alb, elevii pot crea si recrea diverse opera de artă din aceste materiale.
Această artă poate fi încorporată și în cadrul orelor de Comunicare în limba Română sau Matematică și
Exporarea Mediului, la clasa pregătitoare sau clasa I, astfel le putem pune la dispoziție scoici, ghinde, frunze,
pietricele, boabe de tot felul, pe o tavă sau pe o bucată de pânză albă și îi îndrumăm să “scrie” cu ajutorul
materialelor din natură cifrele sau literele învățate ( litere de tipar, de mână), literele putând fi stilizate după
imaginația fiecărui elev.

●
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Bibliografie:
https://kindertrips.com/ro/ce-este-arta-tranzienta/
https://www.edupedu.ro/abordarea-reggio-emilia-si-beneficiile-ei/
https://edict.ro/arta-tranzienta/
https://www.nurseryworld.co.uk/features/article/eyfs-best-practice-all-abouttransient-art
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Predarea în format asincron
Antoanela Anghel

Elevii au nevoie de continuitate în procesul de învãţare indiferent de contextul în care ne aflãm.
În prezent orele sunt ţinute fie în format fizic, în cadrul şcolii, fie în format online, prin intermediul platformelor de
profil.
Formatul on-line este accesat la decizia şcolii sau autoritãţilor, în funcţie de nevoile şi contextele apãrute.
Procesul de predare-invatare realizat ăn format electronic prin intermediul tehnologiilor de rețea are la bază două
variante de acces – sincron și asincron.
Varianta sincron are formatul unui eveniment la care participă un grup de elevi și profesorul lor, timpul de
desfășurare este unul prestabilit și cunoscut de către participanți, interacțiunea are loc într-un anumit spațiu virtual
printr-un mediu on-line specific (conferințe video, teleconferințe, chat-uri live și prelegeri în direct).
Varianta asincron face referire la studiul individual, la ideea că elevii învață aceleași noțiuni însă în locații și
momente diferite. Este opusă variantei sincron, ea desfășurându-se în functie de programul și posibilitătțle elevului
de a accesa un anumit material.
Printre metodele de predare asincron se regăsesc: biblioteci virtuale, module de lecții streaming de conținut video,
forum - uri și platforme cu materiale oferite elevilor de către profesori.
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Caracteristici ale învățării asincron

Acces la materiale prin intermediul cărora îți este explicat totul pas cu pas.
Poți reveni oricând la materialul suport pentru a aprofunda/ consolida informațiile.
Poți accesa materialele în orice moment al zilei.
Învățare personalizată
Pentru a le crea elevilor experiete de învățare angajate și complexe, profesorul trebuie să ofere conținuturi într-o
varietate de moduri.O abordare dinamică a variantei asincron va fi cu siguranță pe placul elevilor. Deși învățarea
asincron este la nivel individual, profesorul poate încărca lecții interactive prin anumite module de învățare.
Profesorul poate oferi elevilor variante optime de ritm, obiective și livrabile. Un alt aspect important în predarea
asincron este furnizarea unui feedback pe parcurs, pentru a se asigura profesorul că elevul ține ritmul și nu a ramas
în urmă cu materia oferită spre învățare. Aceste verificări –check-points se pot realiza prin chestionare electronice,
prin conferințe video sau discuții telefonice.

●

“ Dacă putem regândi învățarea împreună – cum ar trebui să arate conceptul și cum poate fi, din punctul de
vedere al experienței celui care învață– am putea găsi cu adevărat, împreună, soluția de a obține cele mai
bune rezultate din această perioadă dificilă pentru școli.” (creeracord / April 2, 2020)

35

Ca și concluzie aș dori să spun că atât predarea sincron cît și cea asincron favorizează creașterea implicării
elevilor ceea ce poate duce la îmbunătățirea procesului de învățare. La baza predării asincron stă autodisciplina pe
când la cea sincron stă profesorul.Fiecare dintre cele două variante oferă atât avantaje cât și dezavantaje și

consider că ele se completează reciproc și trebuie utilizate împreună și nu separat

●

Bibliografie:
Edumagic - Învață să predai asincron - Curs în format eLearning
Photo - https://creeracord.com/
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Alternarea metodelor didactice tradiționale și moderne în cadrul orelor de
Comunicare în limba română la clasele primare
Cristina Poeană

Disciplina de bază a învățământul primar este Comunicare în limba română/ Limba și literatura română,
aceasta ocupând locul principal în planul cadru, având alocat cel mai mare număr de ore. Această disciplină are
finalități ce presupun adaptarea școlarului mic la toate activitățile de învățare, însă caută să dezvolte capacități și
atitudini care să asigure cunoașterea de către micii școlari a propriilor resurse, care să se continue în următoarele lor
perioade școlare.
Materia cuprinsă în cei trei ani de studiu ai acestei discipline este diversă, ceea ce duce la nevoia de strategie
didactică multiplă și cât mai modernă, pentru a facilita învățarea tuturor elevilor care pot avea ritmuri diferite în
învățare. Metodele tradiționale au un lung istoric în instituția școlară. Acestea pot fi păstrate în cadrul orelor de
comunicare cu condiția de a fi adaptate la exigențele învățământului modern. Principala metodă de educare a
gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea profesorului, completată cu studiul individual al elevului.
Această metodă a fost criticată, susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu
realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. O altă metodă
tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu
ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă într-o măsură mai mică gândirea elevilor.
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Pe de altă parte, prin folosirea metodelor didactice moderne în predarea materiei comunicare în limba română se
asigură o participare colectivă și activă a elevilor în rezolvarea cazului, elevii se obișnuiesc cu tehnica argumentării,
să își susțină părerea, se restrânge subiectivitatea, se acceptă gândirea colectivă. În acest caz, comunicarea este
multidirecțională, accentul cade pe dezvoltarea gândirii, evaluarea este una formativă, încurajează participarea,
inițiativa, creativitatea. Este încurajat parteneriatul cadru didactic-elev, elev-elev. Acordă prioritate dezvoltării
personalității elevilor, vizând latura formativă a educaţiei, sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta
devenind subiect al procesului educațional, sunt centrate pe acțiune, pe învăţarea prin descoperire, sunt orientate
spre proces, sunt flexibile, încurajează învățarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, evaluarea
fiind una formativă; stimulează motivația intrinsecă. Relația profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi
colaborare, iar disciplina derivă din modul de organizare a lecției. Prin metodele moderne se încurajează
participarea elevilor, inițiativa si creativitatatea.
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●

În concluzie, disciplina comunicare în limba română este principala formă prin care copilul învață să se
exprime corect atât oral cât și în scris, respectând normele de ortografie și punctuație, cadrul didactic
veghează asupra evoluției lui prin intermediul diferitelor activități, predominând jocul. Pentru a forma
competențele din programa școlară în vigoare, în cadrul Școlii Gimanziale „Just4Kids” alternăm metodele
tradiționale cu cele moderne, punând în valoare aptitudinile fiecărui elev. Astfel, cea mai eficientă metodă de
desfășurare a lecției este îmbinarea strategiei didactice tradiționale cu cea modernă, accentuând metodele
moderne.
Bibliografie:
1.Cerghit, I. (2006). Metode de învățământ. București: Editura Polirom.
2.Vasile, C., & Ene, D. (2017). Metodica și evaluarea pentru examenele de titularizare și definitivat
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Dezvoltarea limbajului la școlarii mici
Cătălina Crețu

Limbajul este activitatea de comunicare între oameni, realizată cu ajutorul limbii. Întree cele două noțiuni trebuie
să facem o deosebire.
•
Limba este un fenomen social. Ea s-a născut din nevoia oamenilor de a comunica între ei în procesul
muncii și în relațiile pe care le aau unii cu alții.
•
Limbajul reprezintă activitatea de comunicare a oamenilor între ei și se realizează cu ajutorul limbii.
Limbajul (vorbirea) este un fenomen individual, de natură fiziologică și psihologică. Un om își poate însuși vorbirea
mai repede sau mai încet. Omul poate avea un vocabular mai bogat sau mai sărac, o pronunție mai corectă sau mai
puțin corectă.
Școlaritatea mică sau cea de-a treia copilărie coincide cu durata ciclului primar. Este perioada în care se acumulează
cunoștințe și se formează capacități psihice de bază. Pentru a face o analiză a achiziției limbajului în această
perioadă, trebuie să avem în vedere volumul vocabularului, particularitățile vorbirii, ale scrisului și cititului și ale
limbajului intern și rolurilor sale. Aceste aspecte sunt influențate de însușirea scrisului și cititului. „Acest proces este
principalul aspect al transformărilor privind limbajul între 7 și 10 ani.”

40

La dezvoltarea limbajului contribuie: mediul socio-cultural în care copilul se dezvoltă, formarea unor noțiuni și
însușirrea unor idei, învățarea și a structurilor gramaticale. La venirea în școală putem întâlnii copii cu modificări
de limbaj determinate de mediul cultural în care s-au dezvoltat sau deviații ale limbajului din zona geografică:
Folosirea incorectă a genului (mașină galben);
Folosirea incorectă a articolului ( lu fetița);
Excluderea unor sunete ( placă în loc de pleacă);
Înlocuirea lui j cu z (zugălii în loc de jucării);
Înlocuirea unor sunete mai greu de pronunțat: r și l ( melg în loc de merg, căluță în loc de căruță).
Școala contribuie la dezvoltarea limbajului prin: însușirea deprinderilor de citire și scriere, cultivarea gustului
pentru lectură, dezvoltarea capacității de comunicare verbală, îmbogățirea vocabularului activ.

●
●
●
●
●

41

Dezvoltarea vocabularului și a limbajului impune parcurgerea unor etape organizate metodic:
Folosirea cuvintelor noi într-o comunicare cu acelați înțeles;
Desprinderea cuvântului nou din context și explicarea acestuia cu ajutorul sinonimelor și prin
antonimer;
Efectuarea unor exerciții de utilizare a cuvintelor noi în enunțuri;
Întrebuințarea cuvântului nou într-un context mai larg, în care se formează familia de cuvinte;
Utilizarea cuvintelor noi în proverbe, zicători, diferite expresii.
Exerciții și jocuri folosite în sprijinul dezvoltării limbajului:
Aceeași literă inițială, Enunțul din cuvânt, Polidrom, Scart, Zeppa, Litera interzisă, Să compunem cuvinte,
Jocul cuvintelor, Cine știe cuvinte noi?.

●
●
●
●
●

●

42

Aceeași literă inițială.
Se cere elevilor să alcătuiască enunţuri în care toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă iniţială.
Exemple:
Maria mănâncă mere. Ana are acadele.
Litera interzisă
Se alege o literă interzisă;
Fiecare elev va trebui să spună un cuvânt care să nu conțină litera interzisă.
Bibliografie:
„Psihologie generală – manual pentru liceele pedagogice”- Paul Popescu-Neveanu, E. Fischbein, Ed. Didactică și
pedagogică, București, 1971
„Psihologia vârstelor” – Tinca Crețu, Ed. Polirom, Iași, 2009
„Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și „Limba și literatura română” din învățământul primar” –
Vasile Molan, ed. Miniped, București, 2016
https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/dezvoltarea-limbajului-in-perioada-colarita-ii-mici

●
●
●
●
●
●
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Structura dimensională a clasei de elevi și rolul ei în managementul clasei
–
Florența Protopopescu

Structura ergonomică (dispunerea mobilierului din clasă - vizibilitatea şi amenajarea sălii de clasă), nu poate fi
considerată lipsită de importanţă pentru succesul activităţii la catedră a cadrului didactic. Suporturile investigaţionale
moderne aduc probe certe în favoarea acestor dimensiuni, considerându-le fundamentale în economia generală a
procesului didactic, ca proces managerial.
Mobilierul şcolar reprezintă o parte importantă a bazei tehnico-materiale a învăţământului şi, potrivit
specialiştilor în domeniu, este compus dintr-o serie de piese de mobilă folosite în mediul şcolar ca suporturi conexe,
în scopul îndeplinirii unor obiective educaţionale. În compoziţia mobilierului şcolar intră atât piesele destinate
locurilor de studiu şi de învăţare ale elevilor, cât şi piesele mobilierului personal rezervat cadrului didactic. Din punct
de vedere ergonomic, mobilierul şcolar este realizat corespunzător caracteristicilor psiho-somatice ale elevilor şi
adecvat spaţiului de clasă, în timp ce, dintr-o perspectivă didactică, acesta trebuie instalat şi reglat după obiectivele
instructiv-educative ale activităţii. Mobilierul în sala de clasă datează încă din antichitate sub forma mesei simple, se
păstrează în epoca medievală (în jurul şcolilor-catedrale) şi poate fi considerat în accepţiunea sa modernă odată cu
sistemul monitorial al lui Bell şi Lancaster.
În sistemul de învăţământ românesc, banca a fost introdusă în jurul anului 1830, în timp ce preocupările faţă
de subiectul ergonomiei şcolare nu au încetat să fie exercitate cu adevărat interes.
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Vizibilitatea reprezintă o substructură dimensională a managementului clasei de elevi, dependentă de ergonomia
acesteia. Vizibilitatea este o constantă ergonomică, apropiată de igiena şcolară şi presupune adaptarea spaţiului
şcolar al clasei, inclusiv al mobilierului, la necesităţile somatofiziologice şi de sănătate ale elevilor. Totodată,
vizibilitatea este condiţionată de dispunerea mobilierului în clasa de elevi şi de starea de sănătate a elevilor. La
acest nivel, avem în vedere copiii cu deficienţe de vedere, cu deficienţe de auz, cu deficienţe structurale ale
scheletului, precum şi copiii care, din punct de vedere fizic, sunt variabili după înălţime.
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Când realizează amenajarea sălii de clasă cadrul didactic trebuie să respecte din punct de vedere managerial ideea
conform căreia clasa, ca grup organizat, poate să se identifice la nivelul culturii manageriale prin intermediul unui
element de individualizare (spre exemplu, eu am în clasă o mascotă, pe Bufnițilă) şi să-şi eficientizeze structura
grupală interioară prin intermediul unui spaţiu (pereţii sălii de clasă, alte piese de mobilier decât cele strict şcolare)
amenajat după legile instructiv-educative, estetice, dar, nu în ultimul rând, şi după cele manageriale.
Fotografii cu membrii clasei constituie tot atâtea ocazii de configurare indusă unei culturi expresive şi, mai
târziu, instrumentale la nivelul clasei de elevi, prin intermediul unor pârghii de construcţie şi de reglare, de tip
managerial.
Bibliografie
“Pedagogia”, Tudor Marin, ProUniversitaria, 2018, pg. 36,
“Managementul clasei- Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză
educațională”, Romiță B. Iucu. Științele educației, Ed. Polirom
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Dezvoltarea interesului pentru lectură la școlarii mici
Roxana Georgescu- Moise

Din primul moment în care vedem coperta unei cărți, citim titlul iar imaginația ne este pusă în acțiune. O deschidem
și nu știm ce vom descoperi între paginile ei. Este o experiență incredibilă. Cum putem face ca și elevii noștri să
simtă la fel? Cum putem să le insuflăm obiceiul de a citi? Ce strategie să urmăm pentru a li se dezvălui plăcerea
cititului? Cred că ”pofta vine mâncând”, dacă dorim să le dezvoltăm obiceiul de a citi, trebuie să-i determinăm să
petreacă mai mult timp în compania cărților pentru copii. Poveștile pentru copii sunt principala resursă educațională
printre cei mici, datorită magiei și fanteziei pe care le trezesc în ei, având o mare importanță în dezvoltarea
emoțional-afectivă, intelectuală și lingvistică. Există povești de care copiii nu se plictisesc niciodată, deoarece se
conectează direct cu lumea lor interioară, cu fricile, emoțiile, îndoielile și întrebările lor, iar altele care-i amuză.
Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Dacă elevul începe să citească din curiozitate şi
insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:
- prin informaţie
- prin deprinderea cititului coerent, conştient
prin implicare afectivă
- prin însuşirea unui vocabular expresiv
- prin îmbogăţirea vocabularului

-
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Selectarea lecturii suplimentare revine învăţătorului, care trebuie să respecte conținuturile programei școlare, dar
în același timp cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o
anumită etapă a dezvoltării lor. Prin urmare am propus elevilor proiectul de lecturi suplimentare " Călătorie în
lumea cuvintelor", menit să completeze și să continue ceea ce studiem în cadrul orelor de lectură.
Scopul proiectului: Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada şcolară, în
vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. Dezvoltarea unor
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului
pentru lectură, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Obiectivele proiectului:
Privind elevii:
•
stimularea gustului pentru lectură;
•
apropierea copiilor de carte şi de cuvântul scris;
•
formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;
•
familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;
•
îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;
•
stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale; împărtăşirea experienţelor personale.
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Prima etapă a proiectului o reprezintă familiarizarea elevilor cu lectura și analiza textelor scurte. Fiecare elev a
primit o mapă ce conține:
7 fișe cu cerințe de exersare a înțelegerii mesajului scris;
7 texte scurte asociate anotimpului toamna;
7 fișe de lectură, câte una pentru fiecare text.
Elevul va citi fiecare text și va completa o fișă de lectură. Data limită pentru finalizarea acestora: 15
noiembrie 2021. Evaluare: Dezbatere în cadrul orei de lectură pe marginea textelor citite și a fișelor de lectură
realizate. Observații și sugestii individuale făcute de învățătoare.
A doua etapă a proiectului o reprezintă lectura și completarea de fișe de lectură pentru texte și/sau cărți în
funcție de preferințe. Pentru această etapă am ales trei texte din cartea “Povești de citit la 7 ani” – “Riquet
Moțatul”, după Charles Perrault, “Degețel”, după Charles Perrault, “Cele trei țesătoare”, după Frații Grimm.
Fiecare elev a primit textele și fișele de lectură pentru completare. Data limită: 1.03.2022. Evaluare: Joc pe grupe
– “Ce schimb în poveste pentru a avea un final diferit?” A treia etapă o reprezintă prezentarea orală a recenziei
unei cărți citite. Fiecare elev își alege o carte pe care o citește, apoi realizează recenzia acesteia. . Data limită:
14.04.2022 Evaluare: Prezentarea orală a recenziei în cadrul orei de lectură. Observații și sugestii individuale
făcute de învățătoare.
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A patra etapă o reprezintă prezentarea orală a unui poster-sinteză a textelor/cărților citite pe parcursul anului.
Data limită: 6.06.2022 . Evaluare: Prezentarea orală a posterului în cadrul orei de lectură. Există multe alte lucruri
pe care le putem face pentru a încuraja lectura în rândul lor, depășind ideea unui proiect propriu-zis. De
asemenea, îi putem încuraja și pe părinți să o facă:
•Exemplul personal îi determină pe copii să citească. Dacă copiii își văd părintii citind sau îi aud vorbind despre
cărțile pe care le-au citit, vor vrea să se alăture acestui club de familie.
•Cărți la îndemâna copiilor, astfel încât să le poată apuca atunci când le vine chef să citească sau să se joace cu
ele.
•Să căutăm cărți atractive care să le placă. De exemplu, dacă copilului îi plac dinozaurii, atunci să le căutăm cărți
care să conțină povești cu ei. Putem să încercăm să le oferim copiilor cărți la modă printre colegii lor, deoarece
schimbul de impresii îi va lega mai mult.
•Să devenim niște obișnuiți ai librăriilor. Vizitele dese la mall pot include și vizita în librării.
•Să folosim marionete pentru a-i atrage : Sunt jucării simplu de creat chiar de către copil. Niște șosete sunt cea
mai comună marionetă. Jucându-se și interacționând cu personajele, copii își extind vocabularul, stimulează și
promovează empatia, își exersează logica și memoria. Este important să folosească marionete pentru a-și exprima
dorințele, pentru a se identifica, a se elibera de angoase sau tensiuni.
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Câteodată este nevoie să depunem mai mult efort pentru a atrage copiii către lectură. Nu forțând, nu presând, ci
încet și sigur. Nu este ușor. Este nevoie de timp, de răbdare, iar rezultatele nu vin rapid. Dar când vom reuși,
lectura va fi un refugiul privat în care copilul va găsi confort, liniște și sfaturi.
Bibliografie:
https://ralucabrezniceanu.ro/2021/04/nu-vreau-sa-citesc-deloc-si-punct-sfarsit-sau-cum-sa-motivezi-un-copilcaruia-nu-i-place-sa-citeasca/
www.freepedia.ro
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Formarea competenței de comunicare la elevii din clasele primare
Cătălina Cuțar

"Toată viața și toată societatea, laolaltă cu toată cul¬tura, sunt o chestiune de comunicare; dar sunt tot¬odată și una
de cuminecare. [...] Comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificații și înțelesuri; cuminecarea e de
subînțelesuri." (Constantin Noica, Comunicare și cuminecare, în Cuvânt împreună despre rostirea românească)
Competenţa de comunicare este definită de mulţi autori ca fiind o capacitate globală, care cuprinde capacităţile
comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieţii. Plecând de la faptul că în comunicare există emițător, receptor
și mesaj, cadrul didactic urmărește să formeze elevilor deprinderi de comunicare orală, dar, înainte de aceasta, are în
vedere respectarea regulilor fără de care comunicarea nu ar avea loc. Primul pas în această acțiune este construirea
mesajului oral. Prin exerciții variate, elevul învață să formuleze un mesaj, pe care să-l transmită unei personae. Mesajul
se adaptează la tema discuției, la forma de transmitere și la persoana care îl va recepta. Apoi, elevii vor învăța să fie
receptori, să asculte mesajul fără să intervină, să adreseze eventualele întrebări la final. Tot în orele de comunicare, elevii
învață să utilizeze formulele de salut, de prezentare, solicitare în relațiile cu diferite persoane. Pentru aceasta, putem
organiza jocuri de rol, brainstormingul, diferite dezbateri, astfel încât elevii să experimenteze cât mai multe situații de
comunicare.

52

Este foarte important cum se formulează întrebările și răspunsurile, în procesul de predare-învățare elevii
exersând mult formularea răspunsurilor la întrebări. Este foarte util ca ei să fie puși în situația de a întreba, de a
construi astfel de enunțuri. Totodată, elevii sunt îndrumați să-și argumenteze ideile, să-și exprime în mod civilizat
acordul sau dezacordul față de ideile altor persoane, sau față de atitudinile cuiva. Deprinderile de comunicare se
formează și prin povestirea orală a unor întâmplări trăite sau imaginate. La acestea se urmărește ordonarea ideilor
și corectitudinea exprimării.
Elaborarea mesajului scris este o componentă importantă a comunicării. În clasele a III-a și a IV-a se continua
preocupările pentru formarea, fixarea și consolidarea unor deprinderi noi, iar elevii învață să elaboreze compuneri
școlare. Dezvoltarea competenţei de comunicare este un proces de lungă durată, ce se desfăşoară pe parcursul
întregii şcolarităţi și care contribuie la pregătirea elevului pentru viață.
Bibliografie:
1. Abric J.-Cl. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Iaşi: Polirom, 2004.
2. Cartaleanu T. et al. Formarea de competenţe prin strategii
didactice interactive. Chişinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2008
3. Pânişoară I.-O. Comunicarea eficientă. Iaşi: Polirom, 2004.
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Comunicarea didactică dintre elev și profesor
Bălan Georgiana

Comunicarea este cea mai importantă caracteristică a omenirii, cea mai mare realizare a sa şi reprezintă abilitatea
oamenilor de a transforma vorbele în cuvinte, cu ajutorul cărora sunt capabili să-şi facă cunoscute dorinţele, ideile şi
sentimentele. Simplificând, comunicarea este procesul prin care un emiţător şi un receptor schimbă mesaje între ei,
mesaje care conţin şi idei şi sentimente. Comunicarea didactica nu se rezumă doar la predarea de cunoștinte, activitatea
desfășurată în clasă este un act de comunicare mult mai complex, având un caracter specific, anume cel didactic și
urmărind un anume scop: afectarea personalității elevului,transformarea lui. Cadrul didactic modern, reformator, se va
implica într-o comunicare permisivă şi democratică, deschisă şi amicală cu elevii săi. Comunicarea trebuie făcută cu toţi
elevii, antrenându-i pe fiecare în parte, în funcţie de particularităţile şi caracterul fiecăruia. Expresivitatea comunicării
didactice este influențată de ținuta fizică, expresivitatea feței, gesturi, strălucirea privirii, contactul vizual. Elementele
limbajului nonverbal prelungesc semnificația cuvintelor. De exemplu, un profesor care intră în clasă și se așează la
catedră sau se lipește de tablă și ramâne acolo toată oră, își diminuează mult din forța discursului. Limbajul nonverbal are
semnificații la fel de profunde ca și cel verbal.
“ Comunicarea reprezintã un proces de viaţã esenţial, prin care animalele şi oamenii genereazã sistemul, obţin,
transformã şi folosesc informaţia pentru a-şi duce la bun sfârşit activitãţile sau viaţa”
(Brent D. Ruben)
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Relɑțiile pгofesoг-elev de tip deschis și în ɑfɑгɑ mediului foгmɑl de lɑ clɑsă sunt benefice pentгu dezvoltɑгeɑ
peгsonɑlității elevului. Acțiuneɑ educɑtivă ɑvând cɑ scop dezvoltɑгeɑ unei peгsonɑlități ɑ individului, ɑflɑtă în
stгɑnsă legɑtuгă cu ceгințele societății, devine ɑstfel mɑi eficientă. Dɑcă
гelɑțiile pгofesoг-elev sunt deschise, bɑzɑte pe încгedeгe și depășesc cɑdгul foгmɑl ɑl ɑctivitățiloг școlɑгe,
ɑtunci efectele educɑționɑle se гăsfгâng ɑsupгɑ tutuгoг componenteloг peгsonɑlității elevului (cognitiv, ɑfectiv,
compoгtɑmentɑl etc.).
Reguli pentru o comunicare eficientă:
•dorinţa de a înţelege şi a asculta, să ştii să asculţi, disponibilitate, implicare, discernământ şi obiectivitate în
evaluarea comportamentelor elevilor, onestitate, bunăvoinţă, încredere reciprocă, respect reciproc, flexibilitate în
gândire, toleranţă, sentimentul de dăruire, găsirea unui limbaj comun, interese comune, preocupări comune,
cooperare, curaj, îndrăzneală, să dai celuilalt putere, simţul umorului, etc.
Pentru o comunicare cât mai bună cu elevii săi, cadrul didactic trebuie să cunoască și să aplice bune tehnici
de comunicare, întrucât identificarea modului de gândire a elevilor precum și abordarea acestora se completează
reciproc. Este necesar ca școala să reprezinte pentru elev o a doua familie iar profesorul să exercite rolul unui
părinte spiritual.
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Internetul și învățarea interactivă la vârsta școlară mică
Daniela Băjenaru

Învățarea este procesul care determină schimbări atât în cunoaștere cât și în comportament. În ziua de azi, societatea
în care trăim se află într-o continuă schimbare, observându-se astfel că tehnologia este cea care transformă fiecare
aspect al vieții noastre. Pe măsură ce totul se schimbă, iar învățarea se digitalizează, atât profesorul cât și elevul
trebuie să se adapteze situațiilor actuale. Învățământul electronic este cea mai nouă tendință în cadrul învățării, iar
conceptul de învățământ virtual, denumit și e-learning, este redat de interacțiunea dintre procesul de predare –
învățare și tehnologia informațională. Acest concept reprezintă posibilitatea de a descoperi mai ușor și mai rapid
diferite informații, în orice domeniu, fără a fi condiționat de vreun suport fizic sau de anumiți intermediari.
Învățarea cu ajutorul internetului este pe placul elevilor, deoarece aceștia, fiind pasionați de diferite
gadgeturi și folosind mai des, atât în cadrul orelor de curs în format fizic cât și în format online, diverse aplicații
interactive și jocuri online, rezonează mult mai bine cu acestea decât cu metodele tradiționale. Atunci când folosim
aplicațiile online, elevii învață cu mai multă plăcere și sunt mult mai implicați, descoperind astfel că îmbinând
metodele educaționale alternative cu cele tradiționale, îi încurajează pe fiecare dintre aceștia să aibă o atitudine
pozitivă față de întregul proces de învățare.
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În sala de clasă, pe parcursul orelor de curs, se folosește în mod constant tabla interactivă. De exemplu, prin
intermediul folosirii acesteia în cadrul orelor de științe, elevii vizionează filmulețele educative pe baza cărora pot
face diferite experimente sau pot completa, atât fizic cât și virtual fișe de cercetare. În cadrul orelor de muzică,
elevii au posibilitatea să cânte la diferite instrumente muzicale și să audieze sunetul produs de acestea.
Prin urmare, internetul este cel care mărește posibilitatea de manifestare a creativității și a imaginației, iar
integrarea acestuia în sistemul educațional oferă atât profesorului cât și elevului numeroase facilități: navigare,
documentare, explorarea unei lumi reale/ imaginare, utilizarea unor jocuri didactice și efectuarea unor experimente.
Astfel, tehnologiile moderne cu o gamă largă de activități, reprezintă fundația pentru noul sistem de
transmitere a educației și de construire a cunoașterii.

●
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Educație pentru sănătate
Silvia Dobrescu

Educația pentru sănătate este un subiect din ce în ce mai vânat, ea se regăsește frecvent în topul știrilor, mai ales
acum în contextul actual al pandemiei, este pe agenda tuturor instituțiilor educaționale. Ea începe în primii ani de
viață, atunci când se construiesc fundamentele dezvoltării relațiilor copilului cu lumea și se inițiază capacitățile de
concentrare a atenției.
Copilul are nevoie de timp pentru a învăța și a înțelege ordinea cauzală a spațiului, iar adultul are nevoie de răbdare și
disponibilitate afectivă pentru a se implica în jocurile și experiențele cognitiv-motorii ale copilului.
Educaţia pentru sănătate implică dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi emoţionale cu rol protector asupra
sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin întărirea comportamentelor sănătoase şi reducerea
comportamentelor de risc.
Foarte importante sunt jocurile funcționale și acțiunile comune cu adulții, prin care copilul își exersează motricitatea
ordonată în strânsă legătură cu perceperea directă a spațiului. Activitățile de educație pentru sănătate au rol pozitiv
asupra copiilor, le educă comportamentul în stabilirea relațiilor de a colabora cu ceilalți colegi, îi obligă să respecte
toate indicațiile de disciplină necesare.
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Activitățile practice oferă căi importante pentru dezvoltarea muncii pe microgrupuri, care trebuie să fie organizată
cât mai atractiv și mai interesant, iar rezultatele pe care le obțin sunt și folositoare pe linia educației pentru
sănătate. La școală, profesorii pot asigura diverse informații legate de sănătate, atât prin diverse jocuri online și
aplicații, cât și prin activități gospodărești, cu scopul de a educa copiii pentru o alimentație sănătoasă.Prin astfel de
activități se dezvoltă capacitatea de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și stimularea
curiozității pentru investigarea acestuia, consolidarea unor activități practice de gospodărie, dar și consolidarea
cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor. În acest sens, cadrul didactic trebuie să colaboreze cu familia
pentru realizarea obiectivelor, folosind diferite mijloace și materiale didactice, pe tot parcursul demersului
educațional.
În concluzie, educaţia pentru sănătate, adică promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor
poate fi considerată cea mai eficientă măsură preventivă pentru a asigura o populaţie sănătoasă, cu reducerea
riscului pentru sindromul metabolic, bolile cardiovasculare şi alte morbidităţi asociate.
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Strategii de învățare eficientă
Laura Sîrbu

Învățarea este acel proces evolutiv de achiziție, conform vârstei, experienței, fiind principala modalitate de
dezvoltare a potențialului uman. Având un caracter adaptativ la factorii de mediu, este strâns legată cu învățarea
școlară. Studiile de specialitate au demonstrat că reușita învățării este cauzată de dinamica mai multor condiții:
interne și externe. Condițiile interne au în vedere factorii biologici și psihologici, iar cele externe se referă la factorii
ergonomici, mediul familial, climatul clasei etc.
Bineînțeles că în procesul de învățare sunt implicate toate procesele primare de cunoaștere, dar și personalitatea
elevului. Putem afirma cu tărie că învățarea este o activitate complexă. O întrebare esențială în preocupările cadrului
didactic survine: Ce strategie aplic pentru ca învățarea să fie eficientă?Strategia didactică urmărește apariția și
stabilizarea unor bune relații între predare, învățare, evaluare. Devine eficientă doar atunci când reușește să-i
antreneze pe elevi, îmbină activitatea profesorului cu cea a elevului. Așadar, alegerea strategiilor corecte se face în
funcție de conținutul informațional, particularitățile de vârstă, situația concretă etc. Nu este doar o tehnică de lucru a
cadrului didactic, ci și o manifestare a personalității acestuia. Devine o artă educațională. Strategiile de tip expozitiveuristice au o fluctuație în ceea ce privește rolul profesorului și al elevului.
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Cele expozitive au în centru activitatea profesorului, iar cele euristice pun accent pe cea a elevului. Spre exemplu,
explicația este o metodă ce conduce la extinderea orizontului științific al elevului, la o mai bună înțelegere a celor
predate. Conversația, pe de altă parte, stimulează și dirijează activitatea de învățare a elevilor.Ea îi angajează pe
elevi în procesul de învățare, le stimulează operațiile gândirii. Problematizarea este metoda care vizeaza existența
unor situații-problemă ce oferă contextul favorabil pentru elevi de a surprinde conexiuni, relații între anumite
fenomene studiate. Ce este situația-problemă? Este cea care îl stimulează pe elev să caute soluția. Evident că
problema trebuie formulată astfel încât să conțină puncte de sprijin în identificarea soluțiilor. Demonstrația are la
bază o sursă sau un model intuitiv. Ea are niște limite, în sensul că este destul de pasivă. În strânsă legătură cu ea
este descoperirea. Soluția descoperită este sinonimă cu noi cunoștințe, elevul parcurgând o activitate independentă
de observare, încercare. Practic, situația-problemă este cea care declanșează descoperirea. Lucrările practice și
aplicative sunt cele care plac elevilor, aduc suflu noi. Formabilii sunt puși în situația în care trebuie să execute
singuri diferite sarcini, sub îndrumarea cadrului didactic. Lucrul în grup constă în declanșarea relațiilor de
colaborare, cooperare, chiar și competiție între membrii grupului.Din punct de vedere sociologic cooperarea îl ajută
foarte mult pe copil, învățarea având un aspect social. Este foarte solicitantă pentru profesor. făcând ca lecția să fie
mai atractivă.
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Odată cu modernizarea și tendința de digitalizare a învățământului, și metodele trebuie modernizate. Rolul
tehnologiei este acela de a crea un conetxt situațional, astfel încât fiecare elev din clasă să participe în mod activ.
Există o serie de platforme și aplicații pe care dascălul le poate folosi pentru a crea resurse atractive, activizând
grupul de școlari, făcând ca lecția să fie mai atractivă.
Algoritmizarea este o altă metodă ce constă în elaborarea și implementarea unor scheme, iar exercițiul este o
metodă des folosită.Acesta din urmă face parte din categoria metodelor algoritmice deoarece presupune respectarea
unor prescripții și conduce la finalități bine fixate. Proiectul este metoda care îl implică pe elev în cercetare,
formându-i competența de a învăța să învețe, acțiunea de cercetare în care acesta este implicat fiind planificată.
Brainsormingul este poate cea mai des metodă folosită de stimulare a creativității. În cadrul său, critica este
eliminată pentru că ar putea bloca stimulul creator. Jocul de rol facilitează formarea comportamentului social, fiind
o metodă foarte îndrăgită de copii.Învățarea prin dramatizare este bazată pe acțiunea fictivă și aduce implicațiile
elevilor.
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Se poate folosi cu ușurință la discipline precum limba și literatura română, istorie, geografie, științe. Metodele
activ- participativ sunt moderne, punând în centru activitatea elevului, rolul profesorului fiind doar de îndrumare,
elevul fiind cel care descoperă. Metoda mozaicului presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi
predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup, îmbinând învățarea individuală
cu cea de grup.Dezvoltă încrederea în forţele proprii ale participanţilor, abilităţi de comunicare, de reflectare, de
gândire creativă, de rezolvare de probleme şi de cooperare. Schimbă perechea este metoda are la bază munca
elevilor/stdenţilorîn perechi. Se împarte clasa în două grupe egale ca număr de participanţi, se formează două
cercuri concentrice, elevii fiind faţă în faţă, pe perechi. Etapa de lucru în perechi – pentru câteva minute, elevii
lucrează câte doi. Apoi, cei din cercul exterior se mută un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerii realizând
astfel o nouă pereche.Jocul se continuă până ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările. În etapa analizei
ideilor şi a elaborării concluziilor clasa se grupează şi se analizează ideile emise. Profesorul face împreună cu
elevii o schemă a concluziilor obţinute.
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Strategia didactică implică îmbinarea metodelor, mijloacelor și formelor de organizare a învățării, având în
vedere atingerea obiectivelor lecției. Profesorul are responsabilitatea de a le alege cu înțelepciune, nefăcând abuz
de vreuna, având în vedere finalitățile lecției și nevoile grupului de elevi.
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Dimensiunea psihologică a clasei de elevi
Oana Alexandru

Elementele centrale ale dimensiunii psihologice sunt reprezentate de cunoaşterea, respectarea şi exploatarea
particularităţilor individuale ale elevilor. Ca substrat integrator factorul central este capacitatea de munca a elevilor în
clasa, concept utilizat în toate studiile de psihologia muncii şi în studiile de randament profesional.
Modul de concretizare structural-integrativa a capacităţii de munca a elevilor în legătura directa cu managementul
clasei de elevi se prezintă astfel:capacitatea de învăţare (exp.: "învăţarea normativă"); trăsăturile de personalitate
(competente sociorelaţionale)Capacitatea de învăţare
Managementul clasei de elevi se preocupă de învăţarea în plan socio-relaţional şi normativ. Pentru a stabili momentul
optim când elevii pot lua contact cu sarcina de învăţare, sunt necesare câteva informaţii despre: stadiul dezvoltării
psihologice a copiilor; concepţia despre învăţare şi asimilare; analiza logico-cognitivă a conţinutului de învăţat
(socio-moral);
Elementul primordial al capacităţii de învăţare îl reprezintă determinarea stării de pregătire a elevilor asimilata ca
"nivel de dezvoltare psihoeducaţională care face posibila abordarea cu succes a unor obiective sau sarcini de
învăţare" (Dan Potolea, "Curriculum", note de curs, Universitatea din Bucureşti, 1991). Aceasta este o precondiţie
pentru succesul actului de învăţare.
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După opinia aceluiaşi autor, structura capacităţii de asimilare este condiţionată de următorii factori:
a.Nivelul dezvoltării biopsihosocial,
b.Starea de pregătire la nivel de abilităţi, cunoştinţe în raport cu un conţinut predeterminat;
c.Componenta motivaţională asimilată cu atenţia şi interesul.
Puncte de vedere apropiate cu privire la capacitatea de învăţare a elevilor sunt prezente şi în concepţia autorului
Florea Voiculescu, care în lucrarea "Ghidul directorului" (1997), coordonatori Aurora Toea şi Anca Butuca,
Editura Balgrad, Alba Iulia, prezintă următorii determinanţi structurali ai capacităţii de învăţare:
1. Resurse intelectuale: informaţia stocată în memoria de lungă durată, algoritmi de operare cu informaţia, strategii
de gândire;
2. Resurse reglatorii: trebuinţe de diferite niveluri, motive de diferite intensităţi şi forme, interese şi însuşiri ale
voinţei (calităţi);
3. Resurse comportamental - instrumentale: deprinderi, comportamente, conduite.
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Resursele învăţării anterior prezentate pot fi exploatate în plan managerial de cadrul didactic, care prin cunoaşterea
şi distribuirea raţională a sarcinilor de învăţare (intelectuale sau social-valorice), în mod echilibrat pe obiective şi
genuri de activităţi, pe diferite perioade ale zilei şi ale anului şcolar, le poate converti într-o condiţie decisiva a
eficientizării activităţii cu clasa de elevi.
Fundamentele psihologice ale competentelor socio-relaţionale
Conştiinţa morală nu este o garanţie a comportamentului elevului. Observăm frecvent elevi care, cunosc principiile
morale sunt capabili să emită judecaţi valorice, dar nu acţionează conform acestora prompt în circumstanţele strict
definite. Normele şi principiile socio-morale ar trebui să se transforme în trăsături esenţiale de caracter.
Structural, elementul motivaţional care coaguleză întreaga teorie privitoare la fundamentarea psihologica a
competentelor sociorelaţionale, este convingerea ca element psihologic complex, cognitiv, afectiv şi voliţional.
Dacă primele două element sunt clare şi cunoscute mai îndeaproape cadrelor didactice, cel de-al treilea, voinţa
reprezintă în planul practic al formarii şi consolidării sale, un adevărat exerciţiu de măiestrie pedagogica şi
manageriala.
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Educarea voinţei
Problema voinţei este foarte importantă în cadrul educaţiei morale. Elevii înţeleg de obicei fundamentul bun al
regulilor stabilite de părinţii şi educatorii lor şi acceptă principiile morale dar, dacă voinţa lor nu este suficient de
puternică, la un prim şoc, la un prim obstacol, va apărea abandonul. Voinţa, reprezintă din punct de vedere
psihologic, capacitatea fiinţei umane de a depăşi obstacole care o împiedică atingerea unui obiectiv fixat.
Conţinutul comportamentului voluntar este foarte complex. Dacă elevul (copilul) nu este dotat cu o forţă voluntară
considerabilă, prin intermediul unor intervenţii educaţionale această (voinţă) poate fi exersată şi consolidată. Rolul
colaborării cu părinţii în această întreprindere este incontestabil şi se impune ca profesorul să cultive această relaţie
(profesor – părinte – elev) în educaţia voinţei.
Paşii instrucţiei voluntare, propuşi de Ladislav Duric în "Elements de psychologie de l'education", UNESCO, 1991,
privesc următoarele componente voluntare:
Conceperea unui proiect care trebuie să fie conform normelor şcolare. Obiectivele stabilite e bine să fie clare şi
precise, concrete şi motivante pentru elevi. Totodată se pot fixa atât obiective pe termen lung cât şi obiective pe
termen scurt.
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Iniţiativa, manifestată prin disponibilitate şi spirit de decizie, curaj şi independenţa în alegerea obiectivelor ca şi
realizarea lor. Sarcina cadrului didactic este de a stimula iniţiativa elevilor, exploatând toate ocaziile disponibile.
Perseverenţa trebuie şi ea pusă în valoare ori de câte ori cadrul didactic surprinde momentul oportun pentru
dezvoltarea voinţei elevului respectiv.
BIBLIOGRAFIE:
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Tipologia profesorului
Mădălina Ionescu

Pedagogia este o disciplină a dozajului, oferind ingredientele necesare creării unei situații educative. Dozajul ține însă de
profesor, întrucât el este cel care acționează în circumstanțele date. Tehnicile care țin de managementul și controlul
clasei permit crearea unei atmosfere armonioase, fără de care procesul de învățământ nu poate fi eficient.
Articolul de față își propune să prezinte principalele tipuri de profesori și caracteristicile care îi individualizează.
Eficiența profesorului depinde de capacitatea sa intelectuală, carismă, resursele de putere. Putem distinge astfel mai
multe tipuri de comportamente din partea profesorilor: autoritar, permisiv, științific, un tip care se centrează pe
modificările de comportament și unul centrat pe cultivarea unor relații de parteneriat cu elevii. Toate aceste componente
sunt antrenate de personalitatea profesorului în relațiile sale cu elevii, scopul fiind ca acesta să obțină cooperarea elevilor,
acordul lor pentru ceea ce urmează să se desfășoare în sala de clasă.
Profesorul autoritar adoptă o atitudine severă și se așteaptă să fie ascultat indeiferent de situație. De obicei, acest tip de
profesor nu lasă în vreun fel să se vadă că îi pasă de elevi, aceștia primesc foarte rar laude și încurajări sau nu primesc
deloc.
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Profesorul cvasiautoritar stabilește o oarecare colaborare cu elevii săi: el fixează reguli ferme dar, în același timp,
încurajează și independența. Acesta justifică impunerea unor decizii și adoptarea unor norme, fiind deschis
discuțiilor și negocierilor; creează un mediu stimulativ, cultivă încrederea elevilor și răspunde nevoilor acestora.
Stilul democratic presupune împărțirea responsabilităților prin delegarea de către profesor a unei părți din
drepturile sale. Elevii sunt sprijiniți să participe activ la ore, să caute, să ia decizii și să-și asume consecințele
deciziile lor, însă acest tip de profesor nu pierde niciodată din vedere că el poartă responsabilitatea ultimă.
Stilul laissez-faire presupune o retragere accentuată a profesorului din prim-plan, pentru a interveni doar când este
solicitat sau când situația riscă să degenereze în conflict. De cele mai multe ori, acest stil sfârșește în haos,
producând dezorganizare și creând frustrare elevilor, care nu reușesc să mai obțină rezultatele dorite.
Cu toate acestea, tipologiile prezentate nu există în stare pură. În fiecare clipă profesorul antrenează nuanțe și
elemente în funcție de situația în care se află și specificul clasei de elevi.
Bibliografie:
Emil Stan, Managementul clasei, Aramis, București, 2003
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